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				தமிழில்	சிறந்தெதன் 	ேபாற்றப்ெப ம்	ெபா ள்	இலக்கணத்தில்	ஒ 	ப தி
றப்ெபா ள்	இலக்கணம்.	 றப்ெபா ளின்	இலக்கணத்ைதச்	ெசால் ம்	 ல்	க ம்
இலக்கியமாக	அைமந்த	ப வல்க ம்	தமிழில்	பல	உள்ளன.	 றப்ெபா ள்,
ெப ம்பா ம்	வீரத்தின்	பல்ேவ 	நிைலகைளச்	ெசால்வ .	 யாட்சியி ந்த
பழங்காலத்தில்	ேபார்	நிகழ்ச்சிகள்	எவ்வா 	நடந்தன	என்ப ம்,	மன்னர்கள்
பைடகைளக்	காப்பாற்றிப்	பைக	வர்கைள	ெவல்வதற் 	என்ன	என்ன	வைகயில்
யன்றனர்	என்ப ம்	ேபான்ற	பல	ெசய்திகைள	அந்	 ல்கள்	காட் கின்றன.

அவற்றிலி ந் 	தமிழ்	மக்கள்	உள்ளத்ேத	கனன் 	ெபாங்கிய	வீர	உணர்ைவத்
ெதரிந் 	ெகாள்ளலாம்.

	

				அகப்	ெபா ள்	இலக்கியங்கள்	அத்தைன ம்	கற்பைனக்	காட்சிகள்
அடங்கியைவ.	ஆனால்,	 றப்	ெபா ள்	இலக்கியங்களாக	வழங் ம்	பழம்
பாடல்களில்	ெப ம்பான்ைமயானைவ	வரலாற்ேறா 	சார்ந்த	உண்ைம	நிகழ்ச்சிகைள
அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்டைவ.	சங்க	காலத் 	 ல்களாகிய	 றநா ,	பதிற் ப்
பத் 	என்பவற்றி ள்ள	பாடல்கைள ம்	அவற்றிற் ப்	பின் ள்ள	 றிப் க்கைள ம்
பார்த்தால்	இவ் ண்ைம	 லனா ம்.

	

				ெதால்காப்பியப்	 றத்திைண	இய ம்,	 றப்ெபா ள்	ெவண்பாமாைலச்
த்திரங்க ம்	இன் ம்	இந்த	வீரர்	உலக	நிகழ்ச்சிகைள	அறியத்	 ைண

ெசய்கின்றன.	அப்ப ேய	 றநா ம்	பதிற் ப்பத் ம்	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா
மாைலயில்	உள்ள	உதாரணச்	ெசய் ட்க ம்	பைழய	உைரயாசிரியர்கள்	காட் ம்
ேமற்ேகாட்	பாடல்க ம்	அவற்றின்	விரிைவ	அறிந் ெகாள்ளப்	பயன்	ப கின்றன.
இவற்ைறெயல்லாம்	ைவத் க்ெகாண் 	ேகாைவப்ப த்தி	எ தியேத	இந்தப்
த்தகம்.

	

				 றப்ெபா ளின்	இலக்கணத்ைத	விளக்க	ேவண் ெமன்ேறா,	அவ்	விலக்கணம்
எவ்வா 	ேதான்றி	விரிந் 	வளர்ந்த 	என்பைத	ஆராய்ச்சி	 ைறயில்	உணர்த்த
ேவண் ெமன்ேறா	எண்ணி	இதைன	யான்	எ தவில்ைல.	அந்த	இலக்கண



இலக்கியங்களால்	 லனா ம்	வீரப்	பண்பின்	சிறப்ைப ம்	அதனால்	விைளந்த	வீரர்
ெசயல்	கைள ம்	ஒ ங் ப த்தி	இைணத் க்	காட்டேவண் ம்	என்பேத	என்
க த் .

	

				சீனர்	நம்	பாரத	நாட் ன்ேமல்	பைடெய த்த	காலத்தில்	நா 	 வ ம்	ஒேர
எண்ணத்ேதா 	எ ந் ,	பைகவ க் 	மாறக	ஒேர	 ரைல	எ ப்பிய .	அந்தச்
சமயத்தில்	தமிழ்	இலக்கண	இலக்கியங்களில்	வ ம்	வீரர்	உலகத்ைத	ஒ வா
கா ம்ப 	ெசய்யலாம்	என்ற	வி ப்பத்தினால்	இந்தக்	கட் ைரகைள	எ தத்
ெதாடங்கிேனன்.	'கைலமகளில்	பதிேன 	மாதங்கள்	இக்	கட் ைரத்	ெதாடர்
ெவளியாகிய .	கட் ைரகைளத்	ெதா த் 	ெவளியிட	எண்ணியேபா 	இ தியில்
*பின் ைர'	என்ற	ஒன்ைற	எ திச்	ேசர்த்ேதன்.

	

				தமிழ்	மக்களின்	வீரம்	பழங்காலத்தில்	எவ்வா 	உயர்ந் 	நின்றெதன்பைத	ஓரள
அறிவதற் 	இச்	சி 	 ல்	உத ெமன்ேற	நம் கிேறன்.	இதைன	வ்ெ◌ளி	யி ம்
மணிவாசக	 லகத்தா க் 	என்	நன்றியறிைவத்	ெதரிவித் க்	ெகாள்கிேறன்.	:

	

				கி.	வா.	ஜகந்நாதன்,	15-11-68

				காந்த	மைல,	கல்யாண	நகர்,	ெசன்ைன	-28

				---------------
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				தமிழ்	காட் ன்	 கழ்	ெபற்ற	எ த்தாளர்க ள்	தி 	கி.	வா.	ஜகன்னாதன்
அவர்க ம்	ஒ வர்	என்பதைன	நா 	நன்கறி ம்.	நல்ல	 ல்கள்	 ற் க் ேமல்
எ திய	நல்லாசிரியர்.	அறிஞர்	 ல்க க் 	 தன்ைம	ெகா த் 	ெவளியிட
ேவண் ம்	எ ம்	ேநாக்கத்திற் 	ஏற்ப	 ன் 	கவி	பாடலாம்	எ ம்	 ைல
ெவளியிட்ேடாம்.	இப்ெபா

				தமிழர்	தம்	வீர	வாழ்விைன	விளக்கிக்	காட் ம்	வீரம்	உலகம்	ெவளியி கிேறாம்.
ெதாடர்ந் 	ேதவாரம்	பா ய	 வர்	பற்றி	 ன் 	 ல்கள்	ெவளியிட	இ க்கின்ேறாம்
என்பதைன ம்	மகிழ்ச்சிேயா 	ெதரிவித் க்	ெகாள் கிேறாம்.

	

				விரத்தின்	விைள	நிலமாம்	தமிழகத்தின்	ெபாற்கால	வாழ்விைன	ஆசிரியர்
தமக்ேக	உரிய	அழகான	நைடயில்	விளக் கிறார்.	ெதால்காப்பியம்	ெதாடங்கி
இலக்கிய	இலக்கணங்களில்	 ைதக் 	சிக் ம்	தமிழ்:	ேபராற்றைல	-
ேபராண்ைமைய	ெவளிக்	ெகாணர்ந் ள்ளார்.	கற்ற ணர	விரித் ைரக் ம்
ஆசிரியர்	தமிழ தாம்	காவியத்ைத	வாரி	வழங் கிறார்.	ஆழ்ந் 	கற் ம்
பழந்தமிழ்ப்	 லர்	பண் ம்,	ெபா ளில்	அழ 	கா ம்	 திய	திறனாய் ப்	பண் ம்
ல்	 ம்	மிளிரக்	காண்கிேறாம்,	மர வழிப்	 லைமயின்	ஆழ ம்,	 திய

அறிவின்	ஒளி ம்	நா க் ச்	சிறப் 	நல் கின்றன.	ேபச் ,	எ த் 	ஆகிய
இத் ைறயி ம்	வல்ல	ஆசிரியர்	தற்ேபார்	உள்ளம்	ெகாள் மா 	க த்திைனத்
ெதா த் ைரப்ப 	 றிப்பிடத்	தக்க .

	

				எங்கள்பால்	அன் மிக்க	ஆசிரியர்	அவர்கட் ம்,	 ல்	ெவளியீட் த்	 ைறயில்
கற்க த் க்கேள	கல்கிப்	ெபாலிேவா 	 திய	தமிழ்	 ல்கள்	ெவளிவரத்	 ைண
ெசய் ம்	தி 	ச.	ெமய்யப்பன்	எம்.	ஏ.,	அவர்கட் ம்	எம்	நன்றி	என் ம்	உரிய .

	

				ச.	 த் ப்பழநியப்பன்



				சிதம்பரம்,	11-11-68

				------------

	

				உள் ைற

								 ன் ைர	9.	மதில்	காவல்	ேபார்

								பதிப் ைர	10.	ேபார்க்களத்தில்

								1.	எல்ைலயில்	ேபார்	11.	ெவற்றி	மாைல

								2.	நிைர	மீட் ம்	ேபார்	12.	ஞான ம்	தவ ம்

								3.	நா 	ெகாள் ம்	ேபார்	13.	பாசைறயில்

								4.	சிறந்த	வீரம்	14.	வாைகயின்	வைக

								5.	ேபா க் 	எதிேர	ேபார்	15.	அரசன்	 கழ்

								6.	ேபாரிைடப்	பல	நிகழ்ச்சிகள்	16.	ஆற் ப்பைட

								7.	மதில்	 ற் ைக	17.	வீர	வழிபா

								8.	 ற் ைக	ெவற்றி	18.	பின் ைர

				--------------------------

	

				வீரர்	உலகம்
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				எல்ைலயில்	ெபரிய	வீர	 ழக்கம்!	ேபார்	 ர 	எங் ம்	ஒலிக்கிற .	ஊ க் 	ஊர்,
வீட் க் 	வீ 	இ ேவ	ேபச் ,	இயற்ைகயாக	நாட் ல்	நடக் ம்	பலவைகயான	இன்ப
விைளயாடல்களில்	ஈ பட் ந்த	ஆடவ ம்	மகளி ம்	நிமிர்ந் 	நிற்கிறார்கள்.	'யார்
பைகவர்?	எங்ேக	ேபார்?’	என்ற	ேகள்விகள்	எ கின்றன.	ஆண்ைம	மிக்க	காைளயர்
ேதாள்கள்	 சிக்கின்றன;	தங்கள்	ேதாள்களின்	தினைவப்	ேபாக்கிக்	ெகாள் ம்
வாய்ப் க்	கிைடத்தி க்கிறேத	என்ற	கிளர்ச்சி	அவர்க க் .	அவர்கைள
எண்ணித்தான்,

	

								”ேபார்	என்ன	வீங் 	ெபா ப்பன்ன

								திரள்ெகான்	திண்ேடான்”

	

				என் 	கம்பன்	பா னான்.	ேபாரில்	ெவற்றி	ெப மல்	தி ம்பக்	 டா 	என்
அவர்கள்	உ தி	 கிறார்கள்.

	

				ெபண்மணிக க் ம்	ஒேர	ஊக்கம்.	தாய்மார்கள்	தங்கள்	 தல்வர்கைள
வாழ்த்திப்	ேபா க் 	அ ப் கிறார்கள்.	காதலிமார்	தம்	அ ைமக்	காதலைரப்
ேபா க் ச்	ெசன் 	ெவற்றி ம்	 க ம்	ெபற் 	வ மா 	அ ப் கிறார்கள்.

	

				பைகவன்	பல	காலமாகச்	ெசய் 	வ ம்	தீைமகைள	எத்தைன	நாட்களாகப்
ெபா க்க	 ம்?	இப்ெபா 	நாட் னர்	 ணிந் விட்டார்கள்,	எப்ப யாவ
பைகையக்	க வ த் 	ெவற்றிைய	நிைலநாட்ட	ேவண் ெமன் .	தைலவர்கள்
உ திெமாழி	 றிவிட்டார்கள்.	அரசன்	ேபார்	 ர 	ெகாட் விட்டான்.	'வீரர்	வ க!



காைளயர்	வ க!	விடைலகள்	வ க!	ஆண்	சிங்கங்கள்	வ க!	பைகைய	ஒழிக்கப்
பைடக்கலன்	ஏந் ம்	பண்பினர்	வ க!	ேதாள்வலி	மிக்க	 ரர்கள்	வ க!	சிறி
எ ம் ம்	தீரர்கள்	வ க!"	என் 	 ைலக் 	 ைல	அந்த	 ரசின்	ேபெராலி
ேகட்கிற .

	

				ேபார்	ெதாடங்கினா ம்	அறத்ைத	மறந் 	விடவில்ைல	அரசன்.	பைகவர்கள்
ெகா ைம	ெசய்தா ம்,	பைக	நாட் ல்	நல்லவர்க ம்	இ க்கிறார்கள்;
ெபரியவர்கள்	வாழ்கிறார்கள்	ெபண்கள்	இ க்கிறார்கள்;	பிணி ைடயவர்கள்
இ க்கிறார்கள்;	ப மா கள்	உள்ளன.	நா 	 வைத ம்	அழித் ப்
ெபா ப த்தலாம்.	ஆனால்	இந்த	அப்பாவிகைள	அழிக்கலாமா?	அதனல்	 ர
அைற ம்ேபா 	வீரக் ரேலா 	அறக் ர ம்	உடன்	 ழங் கிற .	பைக	காட் ல்
உள்ள	கல்லவர்க க் 	எச்சரிக்ைக	அ .

	

				"நாங்கள்	பைட டன்	வ கிேறாம்.	ேபார்	 ளப்	ேபாகிற .	எங்க க்
நல்லவர்களிடம்	பைக	இல்ைல.	அவர்கைள ம்	பலம்	இல்லாதவர்கைள ம்	ேபாரில்
அழிக்க	எங்க க் 	வி ப்பம்	இல்ைல.	அவர்கைள	இப்ேபாேத	எச்சரிக்ைக
ெசய்கிேறாம்.	அவரவர்கள்	தங்கள்	தங்க க் 	ஏற்ற	பா காப்ைபத்	ேத க்
ெகாள் வதற்காகேவ	இந்த	எச்சரிக்ைக,	ெகா யவர்கைள	எதிர்த் ப்	ேபார்
ெசய் 	ெவற்றி	ெகாள்ளத்	 ணிந் விட்ேடாம்.	அவர்களிைடேய	இ க் ம்
நல்லவர்க ம்	பலம்	இல்லாதவர்க ம்	இப்ேபாேத	 றப்பட் 	எங்காவ 	ேபாய்
வி ங்கள்!"

	

				இப்ப 	அறத்ைத	அைறந் 	 ர 	ெகாட் கிறார்கள்.	இ 	அறப்	ேபார்.

	

								"ஆ ம்,	ஆனியற்	பார்ப்பன	மாக்க ம்,

								ெபண் ம்,	பிணி ைடயீ ம்,	ேபணித்

								ெதன் ல	வாழ்நர்க் 	அ ங்கடன்	இ க் ம்



								ெபrள்	ேபாற்	 தல்வற்	ெபறாஅ	தீ ம்

								எம்அம் 	க வி ம்;	 ம்அரண்	ேசர்மின்என

								அறத்தா 	 வ ம்	 ட்ைக	மறம்"

	

				என் 	இந்தத்	தர்ம	 த்தத்ைதப்	பழங்காலப்	 லவர்	ெசால்கிறார்,	பைகவரின்
காட் ல்	வாழ்ந்தா ம்	இவர்கைளப்	பா காப்ப 	யாவ க் ம்	கடைம.	ப க்க ம்
ப வின்	தன்ைமைய ைடய	அந்தணர்க ம்	ெபண் ம்	பைகக்கன க்
இைரயாகத்	தகாதவர்கள்.	ேநா ைடயவர்க ம்,	பிள்ைள	ெபறாதவர்க ம்
இரக்கத் க் ப்	பாத்திரமானவர்கள்.	"எம் ைடய	அம்ைப	இனித்	தாமதம்
ெசய்யாமல்	ேவகமாக	விடப்	ேபாகிேறாம்;	நீங்கள்	உங்க க் 	அரணமான
இடங்கைள	அைடந் 	வி ங்கள்'	என் 	அறெநறிையச்	ெசால் ம்	ெகாள்ைகைய
உைடய 	இந்த	வீரம்.

	

				அந்தண ம்	மகளி ம்	ேநாயாளிக ம்	 தல்வர்கைளப்	ெபறாதவர்க ம்	இந்த
எச்சரிக்ைகையக்	ேகட் ப்	பா காப்ைபத்	ேத க்ெகாள்ள	 யல்வார்கள்.	ஆனால்
ப மா க க் 	அ 	ெதரி மா?	அவற்ைற	அைழத் க்	ெகாண் 	பா காப்பான
இடங்க க் 	அவற்ைற	உைடயவர்கள்	ேபாகலாம்.	ேபா க் 	அஞ்சி	ஒ ம்ேபா
ப மா 	எல்லாவற்ைற ம்	அைழத் க்ெகாண் 	ேபாக	 மா?	ஆகேவ	பல
மா கைள	அப்ப 	அப்ப ேய	ஒட் விட் ப்	ேபாய்வி வார்கள்.	அவற்ைறக்	காக்க
ேவண் ம்.	இதற்காகத்தான்	இப்ேபா 	 தலில்	நாட் ன்	எல்ைலயில்	இந்த	நாட்
வீரர்கள்	மா கைளப்	பி த் 	வ வதற்காகப்	 றப்ப கிறார்கள்.	அந்த	மா கைள
எளிதில்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண் வர	 மா?	அவற்ைறக்	காக் ம்	வீரர்கேளா
ெபா ேத	பி த் வர	ேவண் ம்.	ஆதலின்	வீரக்ேகாலம்	 ண் 	 றப்ப கிறார்கள்.
"சண்ைடக் 	எ பி 	மா பி ”	என் 	பழெமாழி ட	உண்டாகியி க்கிற .

				இவ்வா 	பைகவர்	நாட் ப்	ப க்கைள	அ த் க்	ெகாண் 	வ வ
அறத்தின்பாற்-பட்ட	ெசயெலன் 	 வர்	 லவர்.

	

				”கள 	நிகழ்கின்ற	 றிஞ்சிப்	ெபா ளாகிய	கந்த வ	மணம்	ேவதவிதியாேன



இல்லறம்	ஆயினாற்ேபால,	இ 	ெப ேவந்தர்	ெபா வ 	க தியக்கால்	ஒ வர்
ஒ வர்	நாட் 	வா ம்	அந்தண ம்	ஆ ம்	 தலியன	தீங் 	ெசய்யத்	தகாத
சாதிகைள	ஆண் 	கின் ம்	அகற்றல்	ேவண் ப்	ேபாத கெவனப்	 கற ம்,
அங்ஙனம்	ேபாத தற் 	அறிவில்லாத	ஆவிைனக்	களவினால்	தாேம	ெகாண்
வந் 	பா காத்த ம்	தீெதனப்	படா ,	அறேமயாம்?”	[1]

	

				என்ப 	நச்சினர்க்கினியர்	உைர.

				--------

				[1].	ெதால்காப்பியம்,	 றத்திைண	இயல்,	1,	உைர.

	

				அரசன்	ஏவலின்ேமல்	மா கைளக்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண் வரப்	 றப்ப கிறார்கள்
வீரர்கள்.	அந்தச்	சமயத்தில்	அங்ேக	யாேரா	ஒ வர்	ெதா வத்தில்	இ க் ம்
மாட்ைடப்	பி த் 	வ ம்ப 	ஒ வைன	ஏ கிறார்:	"அந்த	மாட்ைடப்	பி த் க்
ெகாண் 	வா"	என் 	உரக்கக்	 கிறார்.	அ 	இந்த	வீரர்கள்	காதில்	ப கிற .
அவர்க க் 	ஒேர	ெகாம்மாளம்;	“ேடய்!	நல்ல	ச னம்	ஆகிற .	அசரீரி	வாக்
உத்தரவி கிற .	 றப்ப ங்கள்!”	என் 	ேதாள்ெகாட் 	ஆர்க்கிறார்கள்.	இவ்வா
ேந ம்	நல்ல	நிமித்தத்ைத	விரிச்சி	என் 	ெசால்வர்கள்.

	

				வீரர்கள்	 றப்பட் 	விட்டார்கள்.	அவர்க க் ப்	ப மா கள்	எங்ேக
இ க்கின்றன,	நாட் ன்	எல்ைலயில்	எங்ேக	ேமய்கின்றன	என் 	ெதரிய
ேவண்டாமா?	அதற்காக	 ன் ட் ேய	ஒற்றர்கைள	அ ப்பி	யி க்கிறார்கள்.	ேபார்
ெதாடங்கினால்	வீரர்கள்	ெவளிப்பைட	யாகப்	ேபாரி வ 	எவ்வள 	அவசியேமா,
அவ்வள 	அவசியம்	பைகவர்க ைடய	இரகசியங்கைளத்	ெதரிந் 	ெகாள்வ .
அதற்காக	ஒற்றர்	பலைரப்	பயிற் வித் ,	மிக ம்	சாமர்த்தியமாகப்
பைகவர்களிைடேய	மைறந் 	ெசன் 	பலவைகத்	தந்திரங்களினால்
அவர்க ைடய	பைடப்பலத்ைத ம்,	பலவீனத்ைத ம்,	திட்டத்ைத ம்	ெதரிந்
ெகாள் ம்ப 	ெசய்வார்கள்,	அரசியல்	தந்திரத்	தில்	அன் ம்	சரி,	இன் ம்	சரி,
இந்த	ஒற்றர்களின்	ெசயல்	ேபா க் 	மிக ம்	உபேயாகமாக	இ ப்ப .



	

				ஒற்றர்கள்	மைறவாகச்	ெசன் 	எல்லாவற்ைற ம்	ெதரிந் 	ெகாண் 	இரேவா
இரவாக	வந் 	ேசர்ந்தி க்	கிறார்கள்.	ப மா கள்	நிற் ம்	இடம்,	அவற்றின்
எண்ணிக்ைக,	அவற்ைறக்	காத் க்	ெகாண் க் ம்	விற்பைடயினரின்	நிைல
ஆகியவற்ைற	அவர்கள்	ெசால்கிறார்கள்.

	

				அரசன்	ஓர்	ஒற்றைன	மாத்திரம்	விடவில்ைல.	ஒ வைர	ஒ வர்	ெதரிந்
ெகாள்ளாதப 	ெவவ்ேவறாக	இரண் 	ஒற்றர்கைள	அ ப்பியி ந்தான்.	சில
சமயங்களில்	 ன் 	ஒற்றர்கைள ம்	அ ப் வ ண் .	 தலில்	ேபானவன்	ஏமாந்
ேபான ம்,	பைகயாளியின்	ஆைச	வார்த்ைதயால்	மயங்கித்	 ேராகம்	ெசய்யப்

ந்தா ம்,	ேசாம்பலாேலா	ேவ 	காரணங்களாேலா	ெபாய்	ெசால்லத்
ணிந்தா ம்,	பைகவ ைடய	கட் க்காவலில்	அகப்பட்டா ம்,	பின்னேல

ேபானவன்	உண்ைமைய	உணர்ந் 	வந் 	ெசால்ல	 ம்.	அதனல்தான்	இரண்
ஒற்றர்கைளத்	தனித்தனிேய	அ ப்பினான்.

				#	#	#

	

				ஒற்றர்கள்	எப்ப 	இ க்க	ேவண் ம்,	அரசன்	அவர்கைள	எப்ப 	நடத்த	ேவண் ம்
என் ம்	க த் க்கைள	இந்த	நாட் 	அர்த்த	சாஸ்திரங்க ம்,	ேமல்நாட்
அரசியல்	 ல்க ம்	விரிவாகச்	ெசால்கின்றன.	தி க் றளில்	'ஒற் டல்’	என் 	ஓர்
அதிகாரேம	இ க்கிற .

	

				அரச க் 	இரண் 	கண்ைணப்ேபால	ஒற் ம்	அரசியல்	 ம்	உத கின்றன.
பைகவரிடத் ம்	அயலாரிடத் ம்	நண்பர்களிடத் ம்	என்ன	என்ன	நிகழ்கின்றன
என்பைத	நாள்ேதா ம்	ஒற்றர்கைளக்	ெகாண் 	ெதரிந் 	ெகாள்வ
அரச க் ரிய	 க்கியமான	கடைம.	அவ்வா 	ஒற்றைரக்	ெகாண்
நிகழ்ச்சிகைள	அறிந் 	ஆராய்ந் 	நடவாத	அரச க் 	ெவற்றி	கிட்டா .

	



				அரச	காரியம்	ெசய்கின்ற	பலவைக	அதிகாரிகள்,	அரச ைடய	 ற்றத்தார்,
பைகவர்கள்	ஆகிய	அைனவ ைடய	ேபச் க்கைள ம்	ெசயல்கைள ம்	அவர்கள்
அறியாமல்,	ஒற்றர்களின்	 லமாகத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.

	

				ஒற்றர்கள்,	யா ம்	ஐ றாத	வைகயில்	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்;	அதற் 	ஏற்ற
ேகாலத்ேதா 	உலவ	ேவண் ம்.	ஒ கால்	யாேர ம்	ஐ ற்றால்	அஞ்சாமல்
சமயத் க் த்	தக்கப 	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	அகப்பட் க்	ெகாண்டால்
உள்ளைதச்	சிறி ம்	ெவளி	விடாத	உ திேயா 	இ க்க	ேவண் ம்.

	

				ஒற்றர்கள்	சில	சமயம்	 றவிகைளப்	ேபால	ேவடம்	 ைனந் 	ெசல்வார்கள்,
றவிகள்	என்ேற	தம்ைம	நம் ம்ப 	ெசய் 	மிக ம்	இரகசியமான	இடங்க க் க்
டப்	ேபாய்வி வார்கள்.	அவர்கள்	ஒ கால்	அகப்பட் க்	ெகாண்டால்,	அவர்கைள

என்ன	ெசய்தா ம்	எைத ம்	சிறிதள ட	வாய்விட	மாட்டார்கள்.	அங்கங்ேக
நடப்பவற்ைற	அவ்வவ்விடங்களில்	பழ பவர்கைளக்	ெகாண் 	ெதரிந்
ெகாள்வார்கள்.	தாம்	அறிந் 	ெகாண்டைவ	உண்ைமயா	என்பைத ம்	ேசாதித் ப்
பார்த் த்	ெதளி 	ெப வார்கள்.

	

				இவ்வா 	ெசன் 	ஓர்	ஒற்றன்	பைகவரிடம்	உள்ள	ெசய்திகைளத்	ெதரிந்
ெகாண் 	வந் 	ெசான்னால்	அவற்ைறக்	ேகட்ட	அளவில்	அரசன்	தி ப்தியைடய
மrட்டான்.	ேம ம்	ஓர்	ஒற்றைன	அ ப்பி	அவன்	ெகாண ம்	ெசய்திகைள ம்
ைவத் 	ஒப் ேநாக்கி	உண்ைமைய	உணர்வான்.	அப்பா ம்	 ன்றாம்	ஒற்றன்
ஒ வைன	அ ப்பி	அவன்	ெதரிக் 	வ வனவற்ைற ம்	ேகட் ,	 வர்	ெசால் ம்
ெசய்திகளில்	ெபா வாக	இ ப்பவற்ைற	உண்ைம	என் 	ெதரிந் 	ெகாள்வான்.
இந்த	 ன் 	ேப ம்	ஒ வ க் த்	ெதரியாமல்	மற்ெறா வர்	ெசன்
ஆராய்வார்கள்.	இவ்வா 	ெசன் 	வந்த	ஒற்றர்க க் 	அரசன்	ெவளிப்பைடயாகச்
சிறப் ச்	ெசய்ய	மாட்டான்.	அப்ப ச்	ெசய்தால்	அந்த	ஒற்ற ைடய	இரகசிய	நிைல
ெவளிப்பட் வி ம்	அல்லவா?

	

				இவ்வா 	ஒற்றர்கைள	ஆ ம்	 ைறையப்	பற்றித்	தி வள் வர்	 கிறார்,



				#	#	#

	

				ஒற்றர்களால்	ப மா கைளப்பற்றிய	ெசய்திகைள	அறிந்த	வீரர்கள்	எல்ைலைய
ேநாக்கி	வீ நைட	ேபாட் ச்	ெசல்கிறார்கள்.	பைகவர்	நாட் 	எல்ைலைய
அைடகிறார்கள்.	ெபரிய	வழிகளிைடேய ம்	ெசல் கிறார்கள்;	 ைழந் 	ெசல் ம்

கிய	வழியி ம்	ெசல்ல	ேவண் 	ேநர்கிற .	கைடசியில்	ப மா கள்	இ க் ம்
இடத்ைத	அ கிறார்கள்;	பா காப்ைபக்	கடந் 	மா கைளக்	ைகப்பற்றிக்
ெகாள்கிறார்கள்.

	

				பைக	நாட் 	வீரர்கள்	ஓ 	வ கிறார்கள்.	ஆவினத்ைதக்	ைகப்பற்றிய
வீரர்கேளா 	ேபாரி கிறார்கள்.	பைகவர்கேளா 	ெபா 	அழித் ,	அவர்
ைகப்பற்றிய	மா கேளா 	தி ம் கிறார்கள்	வீரர்கள்.	வழியில்	மா கைள	வயிறார
ேமயச்	ெசய் 	தண்ணிர்	காட் 	ெவயில்	ேவைளயில்	நிழலிேல	தங்கச்	ெசய்
ெசல்கிறார்கள்.

	

				எல்ைலக் ச்	ெசன்ற	வீரர்கள்	மா கேளா 	வரப்	ேபாகிறார்கள்	என் 	காட் ல்
உள்ளவர்கள்	ஆர்வத்ேதா 	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	மா கைள
அ த் க்ெகாண் 	வ கிறவர்கள்	ெவற்றி	ஆரவாரத்	ேதா 	 கைள	 ழக்கிக்
ெகாண் 	வ கிறார்கள்.

	

				அவர்க ைடய	வரைவ	எதிர்ேநாக்கி	அவர்க ைடய	மைனவிமார்	காத் க்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	அந்தப்	ெபண் க் 	நல்ல	நிமித்தம்	உண்டாகிற .
அவர்க ைடய	இடக்	கண்கள்	 க்கின்றன.	நிச்சயம்	ெவற்றி டன்
தி ம் வார்கள்	என் 	ைகையக்	கன்னத்திேல	ைவத் க்ெகாண் 	நிற் ம்	அந்த
மங்ைகயரின்	உள்ளத்தில்	மகிழ்ச்சி	ெவள்ளத்ைதப்	 த் கிற ,	வீரர்கள்
ஒலிக் ம்	 களின்	 ழக்கம்.

	



				மா கள்	வந் 	வி கின்றன.	மந்ைத	மங்ைதயாக	அைவ	வ கின்றன.
அங்கங்ேக	உள்ள	ெதா வங்கள்	நிைறய	அவற்ைறக்	கட் கிறார்கள்.	அரசன்
அத்தைன	மா கைள ம்	தனக்ெகன் 	ைவத் க்	ெகாள்வானா?	அவன்
அவற்ைறப்	பல க் ப்	பங்கிட் 	வழங்க	ஏற்பா 	ெசய்கிறான்.	வாேளந்திப்	ேபார்
ெசய்த	வீரர்க க் 	 தலில்	ஒ 	பங்ைக	வழங் கிறார்கள்;	தம்	உயி க் 	ஏதம்
வ வைத ம்	ேநாக்காமல்	மைறந் 	ெசன் 	இரகசியங்கைள	அறிந் 	வந்த
ஒற்றர்க க் ம்	பிரித் த்	த கிறார்கள்;	ச னம்	பார்த் ச்
ெசான்னவர்க க் க் டப்	பங் 	கிைடக்கிற .

	

				வீரர்கள்	ெவற்றிக்	களிப்பினால்	தாம்வி ம்பிய	பானங்கைள	உண்
மகிழ்கிறார்கள்.	தங்க க் ப்	பங்காக	வந்த	மா கைளத்	தம்	வி ப்பத் க்
ஏற்றப 	ேவண் யவர்க க்ெகல்லாம்	தாராளமாக	வழங் கிறார்கள்.	கிைண
என் ம்	பைறைய	அ த்தவ க் ம்,	 ைய	 ழக்கினவ க் ம்,	பாட் ப்	பா ம்
விறலிக் ம்,	பாண க் ம்,	கள்	விற்பவ க் ம்	ெகா க்கிறார்கள்.	தங்க க்
ெவற்றிைய	உண்டாக்கியதற் க்	ெகாற்றைவயாகிய	 ர்க்ைகயின்	அ ேள
காரணம்	என் 	அப்பிராட் ைய	வழிப கிறார்கள்.	 கைனப்	பா
வள்ளிக் த்ைத	ஆ 	அகமகிழ்கிறார்கள்.

	

				இவ்வா 	ேபாரின்	ஆரம்பக்	கட்டம்	உ வாகிற .	பைகவன்	இனி	என்ன
ெசய்தா ம்	அவேனப்	 றங்காட் 	ஒடச்	ெசய்யலாம்	என்ற	 ணிேவா 	வீரர்கள்
இப்ேபா 	விழாக்	ெகாண்டா கிறார்கள்.

				--------

	



				2.	����	��������	�����

				அயல்	நாட்டார்	தம்	காட் ன்	எல்ைலக் 	வந் 	தம் ைடய	ஆநிைரைய	அ த் க்
ெகாண் 	ெசன் 	விட்டார்கள்	என்பைத	ஆயர்கள்	வந் 	ெசான்னார்கள்.
எதிர்பாராத	இந்தச்	ெசய்திையக்	ேகட் 	ஆநிைரக் ரிய	நாட் னர்	ேதாள்கள்

த்தன.	அரசன்	வீ ெகாண் 	எ த்தான்.	உடேன	அந்தப்	ப க்	 ட்டத்ைத	மீட்
வா ங்கள்	என்ற	ஆைண	பிறந்த .	"வீரம்	சிறந்த	காைளயர்	ைகப்பட்ட	ப க்
ட்டத்ைத	மீட்க	 ேமா?	காலன்	வாயிேல	 ந்த	உயிைர	மீட்டா ம்	மீட்கலாம்;

ேபான	ப க்கைள	மீட்க	இயலா ”	என் 	யாேரா	ெசான்னார்கள்.	பைகவர்களின்
வலிைம	மிக	அதிகம்	என்ப 	அவர்கள்	நிைன .	ேகட்ட	வீரர்க க் ச்	சினம்
ெபாங்கிய .	'யமனிடம்	ெசன்ற	உயிைர ம்	மீட் 	வ ம்	விற ைடேயாம்	யாம்’	என்
நிமிர்ந் 	நின் 	ேபசினார்கள்.

	

				ஆநிைரைய	மீட் வர	ேவண் ம்	என் 	மன்னன்	கட்டைள	பிறப்பித்த டேன
கிைணப்	பைறைய	 ழக்கினார்கள்.	வீரர்கள்	திரண்டனர்.	ப க்கைள	மீட்பதற் ப்
றப்பட்ட	அவர்கள்	தமிழ்	மர ப்ப 	கரங்ைத	மாைலைய	அணிந் 	ெகாண்டார்கள்.
ேபாரின்	ஒவ்ெவா 	நிைலயி ம்	ெவவ்ேவ 	 க்கைள	அணிவ 	வீரர்களின்
வழக்கம்.	தம்	அரச க்ேக	உரிய	அைடயாள	மலேரா 	இக்தப்	ேபார்ப்	 ைவ ம்
அணிந் 	ெகாள்வார்கள்.	பைகவர்	ேபான	வழிையப்	பின்பற்றிச்	ெசன்றார்கள்
வீரர்கள்.	ஆவினங்கள்	நாட் ன்	ெசல்வம்	அல்லவா?

	

				சங் கள்	 ழங்கின;	ெகாம் கள்	ஒலித்தன;	பல	வைக	 ரசங்கள்	ஒலி
எ ப்பின.	ப மா கள்	ெசன்ற	வழிையச்	 வட் னால்	அறிந் 	அந்த	வழிேய
ெசன்றார்கள்	வீரர்கள்.	அவர்கள்	நைடயில்	மி க் 	ஒளிர்ந்த .	அவர்கள்	ைகயில்
ேவல்கள்	மின்னின.	எங்ேக	பைகவைரக்	கண்டா ம்	அங்ேக	மடக்கி	அவைரச்
சாய்க்க	ேவண் ம்	என்ற	 ப் டன்	நடந்தார்கள்.

	

				இேதா	 தி	ெதரிகிற ;	ஆரவார ம்	ேகட்கிற .	ஆநிைரைய	வைளத் ச்
ெசன்றவர்களின்	 ச்சல்தான்	அ .	விைரவில்	அவர்கைளச்	 ற்றி	வைளக்க
ஓ னர்கள்;	அவர்கைள	அண் 	ேமாதினார்கள்.	சிங்க ம்	சிங்க ம்	யாைன ம்



யாைன ம்	ெபா வ ேபால	இரண் 	பக்கத் 	வீரர்க ம்	எதிர்த் ப்	ேபாரிடத்
ெதாடங்கினர்கள்.	தம் ைடய	நாட் ச்	ெசல்வமாகிய	ஆநிைரகைளக்	ெகாண்
ெசன்ற	கள்வர்	இவர்	என்ற	சினத்தால்	அவற்ைறத்	ேத 	வந்த	வீரர்கள்	மி க் டன்
ேபார்	ெசய்தார்கள்.	ேதனீக்	 ட்ைடக்	கைலத் 	விட்டவர்களின்	கதிைய
அைடந்தார்கள்,	ப க்கைளக்	ெகாண் 	ெசன்றவர்கள்.

	

				ப க்கைள	மீட்ட	பிறேக	வீட் க் 	வ ேவாம்	என் 	சபதம்	ெசய் ெகாண்
வந்த	மறவர்களின்	வீரத்ைத	என்னெவன் 	ெசால்வ 	சமயம்	வ ம்ேபா தான்,
இன்னரிட்ம்	இன்ன	வலிைம	இ க்கிற 	என்ப 	ெதரிய	வ ம்.

	

				ஒவ்ெவா 	வீர ம்	ஒவ்ெவா 	வைகயில்	வீரச்	ெசயைல	ஆற் கிறான்.

	

				ஒ 	வீரைனப்	பலர்	 ழ்ந் 	ெகாண்டார்கள்.	அவன்	ப மா கைள	மீட் த்	தன்
காட் க் 	அ ப்பி	விட்டான்.	அந்த	நிைலயில்	அவைனப்	பைகவர்	 ற்றி	நின்
ெமாய்த்தார்கள்	ெவங்கைண	ஏவினார்கள்.	அவன்	பலைர	மாய்த் ,	வீர	மரணம்
எய்தினான்.

	

				அேதா	மற்ெறா 	வீரன்	தனியாக	நின் 	தன்ைனச்	 ழ்ந்தவர்	உடல்கைள
ெயல்லாம்	ெவட் க்	 வித் 	விட்டான்.	அவைன	எதிர்த்தவர்களில்	பலர்	வீழ்ந்தனர்;
பலர்	 கிட் 	ஓ னர்.	அவன்	இன் ம்	தன்	ேகாபம்	ஆறாமல்,	தனிேய	யார்
வந்தா ம்	ஒ 	ைக	பார்க்கிேறன்	என் 	நின் 	ெகாண் க்கிறான்.

	

				மற்ெறா 	வீரன்	தன்	வாைள	உைறயினின் ம்	உ வி	ஏந்திக்ெகாண்
ேபார்க்களத்தில்	ெப மிதத்தால்	ஆ க்	ெகாண் க்கிறான்.	அவன்	தன்ைன
எதிர்த்தவர்கைள	விண் ல க் 	ஏற்றியவன்.	 ைய	அ த் 	ஒலி
ெய ப் கிரர்கள்,	அ கில்	நின்றவர்கள்.	அந்த	ஒலிக் 	ஏற்றப 	அந்த	வீரன்	தன்
அ ைய	மாறி	மாறி	ைவத் 	ெவற்றிக்	களிப் டன்	ஆ கிறான்.



	

				பின் ம்	ஒ வன்	ேவைலச்	 ழற்றிக்	ெகாண் 	ஆ கிறான்.	வந்த	காரியம்
நிைறேவறிய 	என் ம்	மகிழ்ச்சிக்	கடலில்	அவன்	மிதக்கிறான்,	
ெகாட் கிற ;	அதன்	தாளத் க் 	ஏற்றப 	அவன்	ைகயில்	ேவல்	 ழல்கிற ;
அவன்	கால்கள்	சதியிட் 	நடனம்	ெசய்கின்றன.	அவன்	ைக	ேவலில்	மாைலைய
அணிந்தி க்கிறான்.	ஆ!	என்ன	ெவறி	அவ க் !	பைகவ ைடய	 டைல	எ த்
அைதேய	மாைலயாக	அதற் க்	கட் 	ஆ கிறான்!

	

								'மாட் ய	பிள்ைள	மறவர்	நிறம்திறந்

								 ட் ய	எஃகம்	 டர்மாைல	-	 ட் யபின்

								மா 	இரியச்	சீறி	 டங் வான்	ைகக்ெகாண்ட

								ேவன்திரிய	விம் ம்	 ."

	

				[பைகவைர	மா ம்ப 	ெசய்த	இந்தக்	காைள,	பைக	வீரர்க ைடய	மார் கைளப்
பிளந் 	பறித்த	ேவற்பைடக் 	அவர்க ைடய	 டைலேய	மாைலயாகச்	 ட் விட் ,
பிற 	பைக	ெகட் 	ஓ ம்ப 	சீறி	ஆ கிறான்;	அவ ைடய	ைகயிேல
ைவத்தி க் ம்	ேவல்	 ழலச்	 ழலத்	 	ஒலிக்கிற .]

	

				இவ்வா 	ஆவிைன	மீட் ம்ேபா ட் 	நைடெப ம்	ேபாரில்	சிலர்	பைகவர்	பலைர
மாய்த் த்	தா ம்	வீர	 வர்க்கம்	 ந்தார்கள்.	அவர்கைள	எண்ணிப்	பாணர்கள்
வ ந்தினர்கள்.	வீரர்	 கைழப்	பா ம்	இயல் 	உைடயவர்கள்	அவர்கள்.	இப்ேபா
ெப வீர ைடய	மைற 	க திப்	 லம் கிறார்கள்.	‘ெசந்நாப்	 லவர்க ைடய	 கழ்
மாைலகைள	அணிந்தவன்	அவன்;	பைகவர்	பைடையப்	 லிேபாேல	ெசன் 	தாக்கி
அழித்தான்;	அவன்	இப்	ேபா 	வீழ்ந் 	விட்டான்;	இ 	கண் ம்	நம்	கண்கள்	விழ
வில்ைலேய!"	என் 	இரங்கி	வ ந்தினார்கள்.	இவ்வா 	அவர்கள்	பா வைதக்
ைகய நிைல	என் 	தமிழ்	 ல்கள்	 ம்.



	

				மற்றவர்கள்	தாம்	ெபற்ற	ெவற்றிையப்	பாராட் க்	கள்	உண் 	மகிழ்ந்தார்கள்.	ஒ
வீரன்,	மீட் ம்	யாேர ம்	வந்தால்	எதிர்க்கலாம்	என் 	தான்	அந்த	உண்டாட் ல்
ஈ படாமல்	தனிேய	நின்றான்.

	

				தன்	நாட் ப்	ப க்கைள	மீட் 	வந்த	மறவர்க க் 	அரசன்	பலவைகப்	பரி கைள
வழங்கினான்,	நிலங்கைள	அளித்தான்.	அவற்ைறப்	ெபற்ற	வீரர்கள்	மன்னைனப்
பாராட் 	வாழ்த்தினார்கள்;	"இத்தைகய	மன்ன ைடய	ஆட்சியின்	கீேழ	வா ம்
சிறப்ைப ைடய	நாங்கள்	பைக	வைர	எறிந் 	ேபார்க்களத்தில்	எங்கள்	உயிைரத்
தியாகம்	ெசய்ய ம்	சித்தமாக	இ க்கிேறாம்;	அ 	ெப தற்கரிய	ேப ’	என்
ெப மிதத் டன்	ெசான்னார்கள்.

	

				இத்தைகய	வீரக் 	மக்கள்	இந்த	நாட் ல்	மலிந்தி ந்தார்கள்.	அவர்கள்	வழி
வழிேய	வீரத்ைத	வளர்த் 	வ கிறவர்கள்.	அவர்கள்	வா ம்	மண்	வீரமணம்
வீ வ .	அவர்கள்	உடலில்	ஒ ம்	 தி	வீரச்	ெச க் ைடய .	இன் 	ேநற் 	வந்த

	அல்ல	அைவ.	 மி	ேதான்றின	நாள்ெதாட் 	வா ம்	விர ம்	ஏந்திப்	 கழ்ெபற்
வ ம்	 கள்.	அத்தைகய	 யிற்	பிறந்தவர்கள்,	தம்	நாட் 	ஆன்	நிைரைய	மீட்
வந் 	 கழ்	ெபற் 	நிற்ப 	ஒ 	வியப்ேபா?

	

								*ெபாய்	அகல	நா ம்	 கழ்விைளத்தல்	எள்வியப்பாம்?

								ைவயகம்	ேபார்த்த	வயங்ெகாலிநீர்	-	ைகயகலக்

								கல்ேதான்றி	மண்ேதான்றாக்	காலத்ேத	வாேளா

								 ன்ேதான்றி	 த்த	 .”

	

				[ெபாய்யான 	நீங்க,	இந்தக்	 	நாள்ேதா ம்	 கைழ	உண்டாக் தல்	என்ன



அதிசயம்?	இ 	எத்தைகய	 	ெதரி மா?	 மி	 வைத ம்	மைறத் ப்	ெப கிய
காந்த	காலத் ப்	பிரளய	ெவள்ளம்	வ ந் 	ேபாக,	 தல்	 தலில்	மைல

ேதான்றிய ;	மண்	ேதான்ற	வில்ல்ைல;	அந்தப்	பைழய	காலத்திேலேய	அந்த
மைலயில்	ைகயில்	வா டேன	எல்ேலா க் ம்	 தலிேல	ேதான்றி	இன் 	கா ம்
வளர்ந் 	பழைம	ெபற்ற	 	இ .]

	

				இவ்வா 	அக்தக்	 யின்	ெப ைமையப்	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல
கிற .

	

				பைகவர்	நாட் ப்	ப க்கைளக்	ெகாண் 	வ வேதா 	ெதாடர் ைடய	வீரச்
ெசயல்கைளச்	ெசால் ம்	ப திக் 	ெவட்சித்	திைண	என் ம்,	பைகவர்	அ த் ச்
ெசன்ற	ஆநிைரைய	மீட் க்	ெகாண ம்	வீர	நிகழ்ச்சிகைளச்	ெசால் ம்	ப திக் க்
கரந்ைதத்	திைண	என் ம்	தமிழ்ப்	 லவர்கள்	ெபயர்	ெகா த் 	வழங் வார்கள்.
இந்த	இரண் ம்	பின்னாேல	நிகழப்	ேபாகிற	ெப ம்	ேபா க் 	 ன் 	நிக ம்
ெசயல்கள்.

				@	#	#

	

				 ரிேயாதனதியர்	விராட	மன்ன ைடய	நாட் லி ந் 	ஆநிைரகைளக்	ெகாண்
ெசன்றார்கள்;	அவற்ைற	மீட் 	அப்ேபா 	நிகழ்ந்த	ேபாரிேல	அ ச் னன்
ரிேயாதனன்	 தலிேயாைரப்	 ற கிட் 	ஒடச்	ெசய்தான்.	இைதப்	பாரதத்தில்

காணலாம்.

	

				பாண்டவர்கள்	பன்னிரண் 	ஆண் கள்	கா களில்	இ ந் 	வாழ்ந் ,	அப்பால்
ஓராண் 	மைறவாக	மச்ச	நாட் 	அரசனாகிய	விராட ைடய	நகரத்தில்	ெவவ்ேவ
ேகாலம்	 ைனந் 	மைறந் 	வாழ்ந்தார்கள்.	த மன்	 ேராகிதராக ம்,	வீமன்
சைமயல்காரனாக ம்,	அ ச் னன்	ேப யாக ம்,	ந லன்	 திைரத்
தைலவனாக ம்,	சகாேதவன்	ப ைவக்	காப்பவனாக ம்,	திெரளபதி	வண்ண
மகளாக ம்	மைறந் 	விரா ைடய	நகரில்	இ ந்தார்கள்.	“பதின் ன்



ஆண் கள்	நிைறேவறினால்	பாண்டவர்கள்	தமக் ரிய	நாட்ைடப்	ெபற் க்
ெகாள்வார்கள்.	அதற் ள்	நாம்	அவைரக்	கண் பி த் 	விட்டால்	மீண் ம்
காட் க் 	அ ப்பிவிடலாம்"	என் 	எண்ணிய	 ரிேயாதனன்	ெவவ்ேவ
திைசகளில்	 ற் க்கணக்கான	ஒற்றர்கைள	ஏவினான்.	அவர்கள்	பல
இடங்களி ம்	ெசன் 	ேத ம்	பாண்டவர்கைளக்	காணவில்ைல.

	

				அப்ேபா 	பீஷ்மர்	 ரிேயாதனைனப்	பார்த் ,	"இந்த	ஒற்றர்களால்	அவர்கைளக்
காண	 ேமா?	த ம த்திரன்	எங்ேக	இ க்கிறாேன,	அங்ேக	மைழ	வளம்
சிறக் ம்;	விைள 	மி ம்.	இந்த	அைடயாளத்ைதக்	கண் 	ேத னால்	ஒ கால்
கிைடக்கலாம்"	என் 	ெசான்னார்.	அப்ேபா 	ஒற்றர்களில்	ஒ வன்,	'விராட ைடய
வள	கா 	அவ்வா 	சிறந் 	விளங் கிற ”	என்றான்.	"ஒ கால்	அங்ேக
பாண்டவர்கள்	இ க்கக் ம்.	இைதக்	கண் பி க்க	தான்	ஒ 	வழி
ெசால்கிேறன்.	விராடன்	நகரத்தில்	உள்ள	ஆநிைரகைள	நாம்	வைளத் க்	ெகாண்
வந் விடலாம்.	அங்ேக	பாண்டவர்கள்	இ ந்தால்	அந்தப்	ப க் ட்டத்ைத	மீட் ச்
ெசல்வார்கள்.	இல்லாவி ல்	ப க் ட்டம்	மீளா "	என் 	கர்ணன்	ெசான்னான்,

	

				அவ ைடய	ேயாசைனயின்ப ேய	திரிகர்த்தராயன்	என் ம்	மன்னைனத்
ரிேயாதனன்	பைட டன்	அ ப்பினான்.	அவன்	ெவட்சி	மாைல	 ைனந் 	ெசன் ,

விராடன்	நகர்ப் றத் 	எல்ைலயில்	ேமய்ந்தி ந்த	நிைரகைளக்	கவர்ந் ெகாண்
வந்தான்.

	

				வில்லி த் ராழ்வார்	தாம்	இயற்றிய	பாரதத்தில்	திரிகர்த்தராயன்	ப மா கைளக்
கவர்ந் 	ேசன்றான்	என்பைதச்	ெசால் ம்ேபா ,	தமிழ்	மரைப	இைணத் ,	அவன்
ெவட்சி	மாைலையச்	 னான்	என் 	ெசால்கிறார்.

	

								"தக்ேகார்	த ஞ்ெசாற்கள்	ேகளாத

																 ரிேயாதனன்	ெசால்லினால்



								மிக்ேகார்	மிைலச் ம்	ெச ந்தாம

																விறல்ெவட்சி	மிைலேதாளினான்

								திக்ேகாைத	எழவிம்ம	 ரசங்கள்

																அரசான	திரிகத்தர்ேகான்

								அக்ேகாணி	பைடேயா 	ேபாய்ஆன்

																அ த்தான்	அவன்சார்பிேல."

	

				[	நல்லவர்கள்	 ம்	ெசாற்கைளக்	ேகளாதவன்	 ரிேயாதனன்.	அவ ைடய
கட்டைளயினால்,	வீரம்	மிக்கவர்கள்	அணிகின்ற	வளப்பமான	மாைலயாகிய
வீரத்ைதக்	காட் ம்	ெவட்சிையத்	ேதாளில்	அணிந் 	ெகாண்டான்.	அரசனான
திரிகர்த்தராயன்;	திைசகெளல்லாம்	ஓைச	எ ம்ப 	 ர கள்	 ழங்கின;	ஒர்
அக் ேராணி	பைட டன்	அவன்	ெசன் 	ப மா கைளத்	 ரிேயாதனன்	சார்பிேல
வைளத் 	வந்தான்.]

	

				ப மா கைள	ேமய்த்த	ஆயர்கள்	ஓ ச்	ெசன் 	விராட க் ப்	பைகவர்
நிைரெகாண்டைதச்	ெசான்னார்கள்.	உடேன	விராடன்	பைடக டன்	எ த்
நிைரைய	மீட் ம்ெபா ட் ப்	 றப்பட்டான்.	அவ டன்	பாண்டவரில்,ேப யாக	இ ந்த
அ ச் னைனத்	தவிர	மற்ற	நால்வ ம்	ெசன்றார்கள்.	பைட	ெசன் 	ப க்கைள
மீட்பதற் 	 ன்ேனறின.	 ரிேயாதன ைடய	ேசைன	சிறிேத	பின்னிட்ட .	அ
கண்ட	திரிகர்த்தராயன்	விராடன்ேமல்	அம் மாரிையப்	ெபாழிந்தான்.	இைத
வில்லி த் ரார்	ெசால் ம்ேபா ,	தமிழ்	மர ப்ப 	விராடன்	கரந்ைத	மாைல
அணிந்தி ந்தான்	என் 	பா கிறார்.

	

								"ெமய்க்ெகாண்ட்	 ண்ேணா 	தன்ேசைன

																நில்லாமல்	ெவன்இட்டபின்



								ைகக்ெகாண்ட்	நிைரையக்	கடத்திப்

																ெபாலம்ெபாற்	கழற்காலினான்

								ெசய்க்ெகாண்ட்	க நீர்	அலங்கற்

																கரந்ைதத்	தி த்தாமன்ேமல்

								ைமக்ெகாண்டல்	எனவில்	வளத்தா

																பத்தம் 	மைழசிந்தினான்."

	

				[உடம்பிேல	பட்ட	 ண்கேளா 	தன்	ேசைன	நில்லா	லாமல்	 	காட் யபிற ,
ெபாற்கழைல	அணிந்த	காைல ைடய	திரிகர்த்தராயன்,	தான்	ைகப்பற்றிய	ப
மா கைளக்	கடத்திவிட் ,	வயலில்	விைளந்த	க நீர்மாைலேயா 	கரந்ைத
மாைலைய ம்	அணிந்த	விராடன்ேமல்	கரிய	ேமகம்	ேபால	வில்ைல	வைளத்
அ ப 	அம் களாகிய	மைழையப்	ெபாழிந்தான்.]

	

				அவெனதிர்	நின் 	ெபா த	விராடன்	அவன 	ேதைர	வீழ்த்தினான்.	உடேன
திரிகர்த்தராயன்	ேவ 	ேதரில்	ஏறிப்	ெபா 	வீராடைனக்	ைகப்பற்றித்	தன்	ேதரில்
கட் விட்டான்.	அங்ேக	 ேராகித	உ வத்தில்	இ ந்த	த ம த்திரன்	அ 	கண் ,
அ கில்	சைமயற்	காரன்	உ வில்	நின்ற	வீம க் க்	 றிப்பால்	உணர்த்த,	அவன்
ேபார்	ெசய்யத்	ெதாடங்கினான்.	அவ க் 	 ன்	நிற் ம்	ஆற்றல்	யா க் 	உண் ?
அவன்	திரிகர்த்தராயைன	மடக்கி	விராடைன	வி வித்தேதா 	பைகவைனத்	தன்
ேதரில்	கட் க்	ெகாணர்ந்தான்.	ெபா 	சாய்ந்த .	த ம த்திரன்	ஏவலின்ப
வீமன்	திரிகர்த்தைன	அவிழ்த் 	விட்டான்,	அவன்	 ரிேயாதனனிடம்	ெசன்
தனக் 	ேநர்ந்தைதச்	ெசான்னான்.

				.

				ம 	நாள்	 ரிேயாதனைன	 ேராணர்	 தலியவர்கேளா 	பைடெய த்
வந்தான்.	விராடன்	மகன்	உத்தரன்	ேபார் ைன	ெசன்றான்.	அவ க் ப்	ேப யாகிய
அ ச் னன்	ேதர்விட்டான்.	ேபார்i ைனக் 	வந்த டன்	அங் ள்ள	பைடகைளக்



கண் 	உத்தரன்	அஞ்சி	ந ங்கி	ஒடஅ ச் னன்	அவைன	எ த் த்	ேதரில்
கட் னான்.	தாேன	ேபார்	ெசய்ய	எண்ணிணான்.	தான்	ஓரிடத்தில்	மைறத்
ைவத்தி ந்த	தன்	ஆ தங்கைள	எ த் 	வந்தான்.	உத்தர க் 	அறி ைர	 றி
அவைனத்	ேதர்	விடச்	ெசய் 	தாேன	ேபாரிட் த்	 ரிேயாதனன்	பைடகைளத்
ேதால்வி றச்	ெசய் 	ஓட் னான்.	அப்ேபா 	பாண்டவர்கள்	மைறவாக	வாழ
ேவண் ய	கால	எல்ைல	 	அைடந்த .	அதனால்	அ ச் னன்	ெவளிப்பட் ப்
ேபார்	ெசய் 	ெவற்றி	ெகாண்டான்.	ேமேல	கைத	படர்கிற .

	

				பாரதப்	ேபா க் 	 ன்	நிகழ்ச்சியாக	இந்த	நிைரமீட்சிப்	ேபார்	நடக்கிற .	தமிழ்
இலக்கண	மர ப்ப 	இந்நாட் ல்	நிகழ்ந்த	ெப ம்பாலான	ேபார்களில்,	ேபார்
நடப்பதற் 	 ன்	நிைரையக்	ெகாள்வ ம்	மீட்ப ம்	நடந்தன	என்
ெதரியவ கிற .	அவ்வா 	மற்ற	இடத் 	வீரர்க ம்	ெசய்வார்கள்	என்பைதப்
பாரதக்	கைத	ெதளிவிக்கிற .

				------------

	



				3.	����	���������	�����

	

				இப்ேபா 	உண்ைமயாகேவ	ேபார்	ெதாடங்கி	விட்ட .	இதற் 	 ன்	ஆநிைரையப்
பற்றிக்ெகாண் 	வந்தார்கள்.	இனிேமல்தான்	 ைறயான	ேபார்	நிகழப்	ேபாகிற .
தன்	பைகவ ைடய	நாட்ைடக்	ைகப்பற்றி	அ ப்ப த்த	ேவண் ம்	என்ற
ஆர்வத்ைதக்	ெகாண்டான்	அரசன்.	பைழய	மர ப்ப 	அவன்	வஞ்சி	மாைலைய
அணிந் 	ெகாண்டான்.	இதைன	அறிந்த டன்	வீரர்க க் 	உண்டான
ஊக்கத் க் 	அளவில்ைல.	அ 	ேபாதாெதன் 	இன் ம்	கிளர்ச்சி	உண்டாக
அவர்கள்	வீர	பானங்கைள	 கர்ந்தனர்.

	

				பட்டத் 	யாைனைய	அலங்காரம்	ெசய் 	ெகாண் 	வந்தார்கள்.	வீரர்கள்
ஆரவாரம்	ெசய்வைதப்	பார்த் 	அதற் 	உண்ைம	விளங்கிவிட்ட .	ேபார்	நிகழப்
ேபாகிற 	என்பைத	அ 	எப்ப ேயா	உணர்ந் 	ெகாண்ட .	அதற் க் ட	எ ச்சி
உண்டாகிற .	அ ம்	 ழங் கிற .	ேமகம்ேபால	நிற் ம்	அதன்	 ரல்
இ க் ரைலப்	ேபால	ஒலிக்கிற .	அைதக்	ேகட்டால்	பைகவர்	கி கிடாய்த் ப்
ேபாய்விட	மாட்டார்களா?

	

				இவ்வா 	நா 	ெகாள்ளக்	க தி	அரசன்	ேபார்	ெசய்யப்	 றப்பட் ச்	ெசல்வைத
வஞ்சி	என்ற	 றத்திைணயில்	அடக்கிப்	பா வர்	 லவர்,

	

				”எஞ்சா	மண்தைச	ேவந்தைன	ேவந்தன்

				அஞ் தகத்	தைலச்ெசன் 	அடல் றித்	தன்ேற."

	

				[இ 	ெப 	ேவந்த க் ம்	இைடேய	உள்ள	நாட் ன்	ேமல்	ஆைசயால்,	அங்ேக



வாழ்பவர்க க் 	அச்சம்	உண்டாக	அந்நாட் டத்ேத	ேபாய்	ஒ 	மன்னன்	மற்ெறா
மன்னைன	ெவல் தைலக்	 றித்த 	வஞ்சித்	திைண.]

	

				இ 	ெதால்காப்பியத்தில்	வஞ்சித்	திைணயின்	ெபா 	இலக்கணத்ைதச்
ெசால் ம்	 த்திரம்.

	

				ேபார்	ெசய்யப்	 றப்ப வதற் 	 ன் 	நல்ல	நாள்	பார்த் 	அந்த	நாளில்	அரசன்
தன்	 ைடையப்	 றப்படச்	ெசய்வ 	ஒ 	வழக்கம்.	அைதக்	 ைடநிைல	அல்ல
ைட	நாட்ேகாள்	என் 	ெசால்வார்கள்.	அரச ைடய	 க்கியமான	அங்கங்களில்
ைட	ஒன் .	அவ ைடய	பா காக் ம்	ஆற்ற க் 	அைடயாளமாக	இ ப்ப

அ .	எல்லாக்	 மக்கைள ம்	 ன்பம்	வராமல்	பா காப்ேபன்	என்பைதச்
ட் வதற் க்	 ைட	பி ப்ப 	அரசர்	வழக்கம்,	 ரியைன	மைறக் ம்	ேமகம்ேபால

அந்தக்	 ைட	ேதாற்றினா ம்,	அ 	ெவயிைல	மைறப்பதற்காகக்	ெகாண்ட
அன் ;	வ ந்திய	 மக்களின்	 ன்பத்ைதப்	ேபாக்கி	அவர்க க் 	நிழல்
ெசய்வதற்காக	எ த்த '	என் 	கிள்ளிவளவன 	 ைடைய	ெவள்ைளக்
நாகனர்	என்ற	 லவர்	பா கிறார்.

	

								“ஞாயி 	 மந்த	ேகா திரள்	ெகாண்

								மாக	வி ம்பின்	ந நின்	றாங் க்

								கண்ெபார	விளங் ம்தின்	விண்ெபர் 	வியன் ைட

								ெவயில்மைறக்	ெகாண்டன்ேறா	அன்ேற;	வ ந்திய

								 மைறப்	ப ேவ,	 ர்ேவல்	வளவ!"

	

				[ ரியைனத்	தன்ேமற்ெகாண்ட	பக்கம்	திரண்ட	ேமகம்	மாகமாகிய	உயர்ந்த
வானத்தின்	ந 	நின் 	அதன்	ெவயிைல	மைறத்தாற்ேபாலக்	கண்	ஒளிேயா



மா பட

				விளங் கின்ற,	வான	 ட் ய	பரந்த	நின 	ெவண்ெகாற்றக் ைட	ெவயிைல
மைறத்தற் க்	ெகாண்டேதா	என்றால்,	அன் ;	வ த்த ற்ற	 ைய	நிழல்	ெசய்தல்
காரணத்தால்	ெகாள்ளப்பட்ட ;	 ரிய	ேவலிைன ைடய	வளவேன!	]

	

				"ேவந்தன்	கவிைகக்கீழ்த்	தங் ம்	உல ?”

	

				என் 	வள் வ ம்	 றினர்.	சத்திரபதி	என்ற	பட்டம்	மன்னர்க க் 	இ ப்பைத
யாவ ம்	அறிவர்.

	

				 ைடையப்	 றப்படச்	ெசய்த 	ேபாலேவ	வீர	வாைள ம்	நல்ல	ேநரம்	பார்த்
ெவளியிேல	அ ப் கிறார்கள்.	இனிேமல்	ேபாய்ப்	ேபார்	ெசய் 	ெவற்றி	யைடவ
கிடக்கட் ம்.	இங்ேக	நல்ல	ேவைளயில்	வாள்	 ர்த்தம்	ெசய்த	அப்ேபாேத	அங்ேக
பைகவர்	நாட் ல்	தீய	ச னங்கள்	உண்டாகின்றன.	பட்டப்பகலில்	ேகாட்டான்	 ரல்
காட் கிற .

	

				வீர	மகளாகிய	 ர்க்ைகைய	மன்னன்	மறப்பானா?	ெகாற்றைவயின்	தி வ ள்
இ ந்தால்	ெவற்றி	ெப வ 	உ தி.	எள் ண்ைட,	ெபாரி,	அவைர,	 வைர,	அவல்
தலியன ம்	இரத்தம்,	நிணம்	ஆகியன ம்	ைவத் ப்	 ைச	ேபாடச்	ெசய்கிறான்.

"தாேய,	எங்க க் 	 ன்ேன	ேபார்க்களத் க் ச்	ெசன் 	 ைணயாக	இ க்க
ேவண் ம்"	என் 	வீரர்கள்	ேவண் க்	ெகாள்கிறார்கள்.

	

				வீரர்கள்,	நான்	 ந்தி,	நான்	 ந்தி	என் 	பைடயில்	ேசர்ந் 	 தற்பைடயாகச்
ெசல்ல	வி ம்பித்	 க்கிறார்கள்.	'நான்	இதற் 	 ன்	இன்ன	ேபாரில்	இன்ன
பைடயில்	ெபா 	ெவன்ேறன்"	என் 	அவரவர்	தம்	ெப ைமைய	மி க்ேகா
ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள்.	காட் த்	தீயான 	பரபரெவன் 	படர்வ 	ேபால



ந் கின்றனர்.	"நாம்	எத்தைகய	மன்னன்	கீழ்ப்	ேபார்	ெசய்யப்	ேபாகிேறாம்
என்பைத	எண்ணிப்	பா ங்கள்.	நம்	மன்னன்	தன்	ைகயில்	ேவைல	ஏந்திப்
ேபா க் ச்	ெசன்றால்,	நாம்	பைடக்கலன்	ஏந்திப்	ேபார்	ெசய் ம்	அவசியங் ட
இரா ேபால்	இ க்கிற .	அரச ைடய	நிைலையக்	கண் 	அஞ்சி	ந ங்கிப்
பைகவர்கள்	அவன்	காலில்	வந் 	வி வார்கள்’	என் 	வீரர்	தம்	மன்னைனப்
பாராட் ப்	ேப கிறார்கள்.	"ஐேயா	பாவம்	நம்	அரச ைடய	கண்கள்	சிவந் 	விட்டன.
இனிேமல்	பைகவர்	நா 	பாழாய்ப்	ேபாய்	வி ம்	என்பதில்	என்ன	சந்ேதகம்?
தைலயில்	 ைவ	ைவத் க்ெகாண் 	சி 	ேதைரக்	 ழந்ைதகள்	உ ட்
விைளயா ம்	நா 	அ .	அந்த	நா 	வீணாகப்	பாழ்படப்	ேபாகிற !’	என் 	சிலர்
பைகவர்க க் 	இரங் வ 	ேபாலப்	ேப கிறார்கள்.

	

				பைட	 றப்பட் ச்	ெசல்கிற .	ெப ம்ேபார்	நிகழ்கிற .	அந்தப்	ேபாரில்	மிக்க
வீ ட ம்	மி க் ட ம்	வீரர்கள்	ேபாரி கின்றர்கள்.	பைகவர்பால்	அவர்க க் ச்
சினம்	 ள்கிற .	ஆனா ம்	சில	அறங்கைள	அவர்கள்	மறக்கவில்ைல.	பைகவர்
நாட் க் ள்	 ந் 	பல	ஊர்கைளப்	பாழ்ப த் கிறார்கள்.	ஆன ம்
நல்லவர்க க் த்	தீங் 	உண்டாக்கவில்ைல.	ேகாயில்கைள	அழிக்கவில்ைல,
அவற் க் ச்	சிறிதள 	தீங் ம்	வராமல்	மிக ம்	பா காப்பாகப்	ேபாகிறார்கள்.
தவம்	ெசய் ம்	ெபரிேயார்கள்	உைற ம்	மடங்கைளச்	சிைதக்கவில்ைல.	ேபாரினால்
மக்க க் த்	தீங் 	உண்டானா ம்	 றவிக க் 	யாேதார்	இன்ன ம்
ேநரவில்ைல.	அந்தணாளர்கள்	உைற	 ம்	இடங்கைள ம்	வீரர்கள்	அ கவில்ைல.
ஏைனய	இடங்கைள	அழித் ,	எதிர்த்தவர்கைளப்	ெபா 	ஒழிக்கிறார்கள்.

	

				இவ்வா 	ெசய்த	வீரர்க க் 	அவ்வப்ேபா 	பரி கைள	அளிக்கிறான்	ேவந்தன்.
மிக்க	ஆண்ைமைய ைடய	வீரர்க க் 	அரசன்	அன் 	ெகாண் 	இவ்வா
ஆதர 	ெசய்வைதப்	ேபராண்	வஞ்சி	என்ற	 ைறயாக	ைவத் ப்	பா வார்கள்
கவிஞர்கள்.

	

								"பலிெப ம்	நன்னக ம்	பள்ளி	யிட ம்

								ஒலிெக 	நான்மைறேயார்	இல் ம்	–	நலிெவாரீ	இப்



								 ல்லார்	இசியப்	ெபா தார்	 ைனெக த்த

								வில்லார்க்	க ள் ரந்தான்	ேவந் .”[1]

	

				[	 ைச	ெசய் ம்	நல்ல	ேகாயில்க ம்,	 றவிகள்	இ க் ம்	மடங்க ம்,	இனிய
மைறெயாலி	ெபா ந்திய	அந்தணர்	வீ க ம்	 ந் 	நலிதைல	விட் விட் ,
பைகவர்கள்	ேதாற் 	ஒ ம்ப 	ேபார்	ெசய்த,	வீரரின்	ெச ைவ	ெவன்ற	வில்ேலந்திய
தன்	வீரர்க க் ப்	பல	பரி கைள	வழங்கி	அ ள்	 ரந்தான்	ேவந்தன்.]

				-----

				[1].	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல,	44.”

	

				சில	சமயங்களில்	பைக	ேவந்தன்	ேபா க் 	ஆற்றாமல்	அஞ்சிப்	பணிந் 	வந்
சமாதானம்	ேப வான்.	அவன்	காணிக்ைகயாகப்	பல	ெபா ள்கைளக்	ெகாணர்ந்
ெகா க்க,	எதிர்த் ச்	ெசன்ற	அரசன்	சினம்	ஆறிப்	ேபாைர	நி த்தி	வி வ ம்
உண் .	��

				ேபாரில்	அரச ைடய	பரி கைளப்	ெபற்ற	வீரர்கைள	மற்றவர்கள்	ேபாற்றிப்
பாராட் வார்கள்.	வீரர்க க் 	ஏனாதி,	காவிதி	என்ற	பட்டங்கைள	அளிப்ப
வழக்கம்.	அந்தப்	பட்டங்க க் 	அைடயாளமாகப்	ெபாற் க்கைள
அணிவிப்பார்கள்.	நா ம்	ஊ ம்	வழங் வார்கள்.

	

				ஏனாதி	என்ப 	ேசனாதிபதிக க் க்	ெகா க் ம்	பட்டம்.	ஏனாதிநாத	நாயனார்
என் 	ஒ 	நாயனார்	 ன் 	இ ந்தனர்.	ஏனாதி	தி க்கிள்ளி	என்ற
பைடத்தைலவ ைடய	 கழ்	 றநா ற்றில்	வ கிற .	ஏனாதிப்	பட்டம்
ெப பவ க் 	ேமாதிரம்	ெகா ப்ப 	மர .	அதற் 	ஏனாதி	ேமாதிரம்	என் 	ெபயர்.
ஒ 	பைடத்	தைலவன்	ஏனாதிப்	பட்டம்	ெபற் 	அதற் 	அைடயாளமாகிய
ேமாதிரத்ைத ம்	அரசன்	வழங்கப்	ெபற்றான்.	அவைனப்	ேபாற்றிப்	பாராட் ய
பழம்பாட் 	ஒன் 	உண் .



	

								“ேபார்க்கடல்	ஆற் ம்	 ரவித்ேதர்ப்	பல்பைடக் க்

								கார்க்கடல்	ெபற்ற	கைரயன்ேறா	–	ேபார்க்ெகல்லாம்

								தான்	ஆதி	யாகிய	தார்ேவந்தன்	ேமாதிரம்ேசர்

								எனாதிப்	பட்டத்	திவன்."

	

				[எல்லாப்	ேபார்க க் ம்	தாேன	 தல்வனாக	உள்ள	மாைலைய	அணிந்த
ேவந்தன்	தந்த	ேமாதிரத்ைதப்	ெபற் 	ஏனாதிப்	பட்ட ம்	ெபற்ற	இந்தப்	பைடத்
தைலவன்,	ேபா க் ப்	பலத்ைத	உண்டாக் ம்	 திைர	 ண்ட	ேதர்	கைள ைடய	பல
பைடக க் ம்,	ச த்திரம்	ெபற்ற	கைரையப்ேபால்	நின் 	பா காப்பவன்
அல்லவா?]

	

				ேபார்	நிக ம்ேபா 	வீரர்க ைடய	மறச்	ெசயைல	எப்ப 	விரிப்ப ?	"எவ்வள
ெபரிய	வீரனாக	இ ந்தால்	என்ன?	என்	 ன்ேன	வந் 	ேபார்	ெசய்யட் ம்.
அவ ைடய	உடம்ைபப்	ப ந் க் 	இைரயாக் ேவன்.	அவைன	யாவ ம்	 கழ	வீர
ெசார்க்கத் க் 	அ ப் ேவன்"	என் 	ஆரவாரிக்கிறான்	ஒ 	வீரன்.	“என் ைடய
பரம்பைரேய	மறவர்	பரம்பைர.	எங்கள்	தகப்பன்	வாைள	ஏந்திப்	 றப்பட்டேபா
அவன் ன்	ேபாரில்	எத்தைன	ேபர்	இறந் பட்டார்கள்	ெதரி மா?	என் 	தன்	 ப்
ெப ைமையச்	ெசால்லி	வீ 	ேப கிறான்	ஒ 	வீரன்,	அவ்வா 	வழிவழிேய
வீரங்காட் 	ெவற்றி	ெப பவர்க க் 	நல்ல	வயல்கைளப்	பரிசாகத்	த வான்
அரசன்,

	

				'ப வ	காலத்தில்	ெபய் ம்	மைழையப்	ேபாலப்	பைகவ ைடய	அம் கள்
வீழ்ந்தா ம்,	வயலி ள்ள	ெகண்ைடகைளப்ேபால	ேவல்கள்	பிறழ்ந்
ஒளிவிட்டா ம்,	ெபான்னாலாகிய	ெநற்றிப்	பட்டத்ைத ைடய	ெபரிய	யாைனகளின்
தந்தங்களின்	 னி	 த்தினா ம்	ஓடாமல்	நின் 	ெபா 	ெவற்றிெபற்ற
ெப ைமைய ைடயவர்கள்	வீரர்கள்.	அவர்கள்	ஆழமான	நீைர ைடய



ெபாய்ைகயில்	பிறழ்ந்த	வாைள	மீன்,	ெபரிய	வீ களில்	ெநல்ைல	ைவத்தி க் ம்
ேசர்க க் 	அ யில்	 ர வதற் க்	காரணமான	வயல்கைளப்	ெப வார்கள்;	அ
ெபரிய	காரியமா?	என் 	ஒ 	 றநா ற் ப்	பாடல்	ெசால்கிற .

	

								”கால	மாரியின்	அம் 	ைதப்பி ம்

																வயற்ெகண்ைடயின்	ேவல்பிறழி ம்

								ெபாலம்	 ைன	ஓைட	அண்ணல்	யாைன

																இலங் வான்	ம ப்பின்	 திம த் 	ஊன்றி ம்

								ஒடல்	ெசல்லாப்	பீ ைட	யாளர்

																ெந நீர்ப்	ெபாய்ைகப்	பிறழிய	வாேள

								ெநல் ைட	ெந நகர்க்	 ட் தற்	 ர ம்

																தண்ணைட	ெப தல்	யாவ !"	( றநா ,	287)

	

				பைகவர்கள்	நின் 	ெபார	மாட்டாமல்	ஒட,	அவர்க ைடய	நாட்ைடக்
ெகா த் வ ம்	உண் .	ெபண்கள்	அஞ்சி	அ 	ஊ க் ப்	ெபா வான
இடத்திேல	திரண் 	அலமர,	அவ் ர்களில்	எரி ட் வார்கள்.	பாம்பட்ட	பைகவர்
நாட் க் ள்ேள	 ந் ,	அங்ேக	கிடக் ம்	மணிகைள ம்	ெபான்ைன ம்
ைகப்பற்றிக்ெகாண் 	வ கிறார்கள்	வீரர்கள்.	ைவர ம்,	மாணிக்க ம்,	 த் ம்,
ெபான் ம்	அவர்கள்	ெகாண் 	வந்தி க்கிறார்கள்,	அவற்ைறத்	தம்	நாட் ல்
பல க் ம்	வழங் கிறார்கள்.	 தலில்	வீரர்கள்	எ ச்சி	ெப ம்ப யாகப்	பா ய
லவர்க க் ப்	பரி 	வழங் கிறார்கள்.	யாைழ	மீட் ப்	பா ம்	பாணர்க க் த்
த கிறார்கள்.	நாட் ல்	மறேவந்தர்	 கைழப்	பா க்	காலம்	கழிக் ம்
லவர்க க் ம்,	பாட் ப்பா 	யாவைர ம்	இன் த் ம்	பாணர்க க் ம்	இ
அ வைட	நாள்.	இ வைரயில்	பைக	நாட் ற்	ெசன் 	ேபாரிட் 	வீரம்	காட் 	ெவற்றி
ெகாண்ட	வீரர்கள்	இனி	இைளப்பாறப்	ேபாகிறார்கள்.	அவர்கள்	இன்ப	வாழ்
ெப ம்ேபா 	அந்த	வாழ் 	பின் ம்	 ைவ ைடயதா ம்ப 	 லவர்கள்	அவர்கைளப்



கழ்கிறார்கள்;	பாணர்கள்	இைச	பா 	இன் த் கிறார்கள்.

	

				வீரர்கள்	ெபற்ற	ெவற்றி	அவர்க க் ப்	 கைழ	ஈந்த ;	அரச க் ப்	 திய
நாட்ைடத்	தந்த ;	கைலஞர்க க் ம்	நல்ல	வளத்ைத	உண்டாக்கிய .	அத்தைகய
ெவற்றிையப்	ெபற்ற	வீரர்கைளப்	 கழ்வ 	ெபா த்தமான	காரியந்தாேன?

				-------------

	



				4.	������	�����

	

				ெப ம்	ேபார்	நடக்கின்ற .	பைட	எ த் 	வந்த	ேவந்தேனா 	எதிர்	நின்
ெபா ம்	மன்னன்,	வந்தவ ைடய	பைடயின்	வலிைமையப்	பார்க்கிறான்.	வரவரத்
தன்பைட	ேசார்வைட ம்	என்பைத	அவன்	உணர்கிறான்.	எத்தைன	காலம்
ேபாரிட்டா ம்	ெவற்றி	தன்	பக்கம்	கிட்டா 	என்ப 	உ தியாக	அவ க் த்
ெதரிகிற .	அப்ேபா 	வீண்	ெப ைமயினால்	ேபாைர	நி த்தமாட்ேடெனன்
ெசால்லி	ேம ம்	ெபா தால்	அவ ைடய	பைட	அழி ம்;	கா 	அழி ம்,	பணிய
ேவண் ய	இடத்தில்	பணித ம்	நிமிர	ேவண் ய	இடத்தில்	நிமிர்த ம்	நல்ல
மன்ன க் 	இலக்கணம்.	ேபார்	ெதாடர்ந் 	நைடெபற்றால்	 மக்கள்	விேன
அழிந்ெதாழிவார்கள்	என்ற	உண்ைமைய	 ன் ட் ேய	ெதளிந் ,	ேபார்	ெதா த்த
அரசேனா 	சமாதானம்	ெசய் ெகாள்வ ம்	அரச	நீதியில்	ஒ 	வைக,	பைகயரசன்
வி ம் ம்	திைறையக்	ெகா த் ,	ேபார்	ேம ம்	நடவாமல்	சந்தி	ெசய் ெகாள் ம்
அரசன்,	தன்	 மக்களிடம்	உள்ள	க ைணயால்	அப்ப ச்	ெசய்கிறான்.
அப்ப யின்றி	 ரட் த்	 ணிவினால்	வ கின்ற	ேகட்ைட	மதியாமல்	ேபார்
ெசய்கிறவன்	தன்	ெப ைமைய ம்	உயிைர ம்	இழந் ,	தன்	நாட் 	மக்கைளப்
ெபரிய	அவல	நிைலயில்	ஆழ்த்தி	வி கிறான்,

	

				இவ்வா 	பைகயரசன்	திைற	ெகா த் ச்	சமாதானம்	ெசய் ெகாள்ள
ந் ம்ெபா ,	ேபார்	ெதா த்த	மன்னன்,	'இவேனப்	 ண்ேடா

ஒழித் விட் த்தான்	தி ம் ேவன்'	என்ப 	வீரமாகா .	அ 	விலங்கினத் க்
வ ம்	ெவறி	ேபான்ற .	ஆகேவ	அரச	நீதிைய	நன் 	உணர்ந்த	மன்னர்கள்,	பணிந்
வந் 	திைற	ெகா க் ம்	பைகயரசர்கைள	ஆதரித் ப்	ேபாைர	நி த்தி
வி வார்கள்.	இ 	சிறந்த	வீரம்	என்ேற	ேபாற் வதற்	 ரிய .	திைற	ெகா க் ம்
அரசன்	தன்	கா 	வீணாக	அழிந் 	ேபா ேம	என்ற	க ைணயினல்
சரணைடகிறான்.	அந்தக்	க ைண	ேபாரில்	ெவன் 	வ ம்	அரச க் ம்
இ க்கேவண் ம்.	பைகவர்	காடாக	இ ந்தா ம்	அங் ள்ள	மக்கள்
வீணாகஅழிவைத	அவன்	வி ம்பமாட்டான்.

	

				ெப ஞ்ேசரல்	இ ம்ெபாைற	என்ற	ேசர	மன்னைன	அரிசில்கிழார்	என் ம்	 லவர்



பத் ப்	பாடல்கள்	பா ப்	 கழ்ந்தி க்கிறார்,	பதிற் ப்பத்தில்	அப்	பாடல்கள்	உள்ளன.
அவ ைடய	வீரத்ைத ம்	ஈைகச்	சிறப்ைப ம்	விரிவாக	அந்தப்	பாடல்களில்
ெசால்கிறார்.	ஒ 	பாட் ல்,	பைகவர்	திைற	ெகா க்க	அவன்	ேபார்	ெசய்யாமல்
தி ம்பியைதச்	ெசால்கிறார்.

	

				ேபய்	மி க் டன்	வ கிற ;	உயிைர	உறிஞ் ேவன்	என் 	வ கிற .	அைதக்
கண்டவன்	அதற் ரிய	பலிைய	இ கிறான்.	உடேன	ேபயின்	சினம்	ஆ கிற .	அ
பலிையப்	ெபற் க்ெகாண் 	மீண் 	ேபாய்வி கிற .	ேபேய	இத்தைகய
க ைணையக்	காட் ம்ெபா 	அரசன்	காட்டாமல்	இ க்கலாமா?	"நீ	அத்தைகய
ேபய்	ேபாலத்	திைறைய	ஏற் க்ெகாண் 	தி ம் கிறாய்,	உன்னிடம்	இந்தக்	க ைண
இ ப்பதனால்	நீ	நிைறயா டன்	வாழ	ேவண் ம்.	இவன்	அறி ைடயவன்,	இவன்
அறிவில்லாதவன்	என் 	நன் 	ஆராய்ந் ,	இவ்வா 	நீ	அ ள்	ெசய்யாமற்	ேபானால்
உலகத்தில்	யார்	வாழ்வார்கள்?	என் 	பா கிறார்	 லவர்:

	

								”ெமய்பணி	 ரா	அணங்ெகனப்	பராவலின்

								பலிெகாண் 	ெபய ம்	பாசம்	ேபாலத்

								திைறெகாண் 	ெபயர்தி	வாழ்கநின்	ஊழி

								உரவ ம்	மடவ ம்	அறி 	ெதரிந்	ெதண்ணி

								அறிந்தைன	அ ளா	யாயின்

								யார்இவண்	ெந ந்தைக	வா 	ேமாேர."[1]

	

				[பனி ரா	-	ந க்கம்	மிக் ,	அணங் 	என	-	ெதய்வம்	என் .	பாசம்	-	ேபய்.
ெபயர்தி	-	மீள்கிறாய்,	ஊழி-	நிைற	ஆ ள்,	உரவர்	-	அறி ைடேயார்.	மடவர்	-
அறிவில்லார்.	ெந 	நதைக	-	உயர்ந்த	 ணங்கைள ைடய	அரசேன.	வா ேமார்	-
உயி டன்	வாழ்கிறவர்கள்.]



	

				ேபாரில்	ேசார் ற்றவர்கேளா 	ெபா வ 	அறப்	ேபார்	ஆகா .	சிறப் ைட
அரசியலாவன:	ம ந்த	உள்ளத்ேதாைன ம்,	மகப்	ெபறாேதாைன ம்,	மயிர் ைலந்
ேதாைன ம்,	அ பிறக்கிட்ேடாைன ம்,	ெபண்ெபயேராைன ம்,	பைட
யிழந்ேதாைன ம்,	ஒத்த	பைடெயடாேதாைன ம்,	பிற ம்	இத்தன்ைம
உைடேயாைர ம்	ெகால்லா 	வி த ம்,	 றிப்	ெபா த ம்	 தலியனவாம்’	என்
சிறப்பான	வீரத் க் ரிய	இலக்கணத்ைத	நச்சினார்க்கினியர்	ெதால்காப்பியப்
ெபா ளதிகார	உைரயில்	எ கிறார்.

	

				 றம்	காட் ேனர்ேமல்	பைடைய	விடாமல்	இ க் ம்"	 ைறக் த்	தழிஞ்சி	என்
ெபயர்.	அந்த	வீரத்ைதக்	கழித கண்ைம	என் 	 வர்.

	

				”அழி நர்	 றக்ெகாைட	அயில்வரின்	ஒச்சாக்

				கழித 	கண்ைம	காதலித்	 ைரத்தன் "	[2]

	

				என்ப 	அத் ைறயின்	இலக்கணம்.	'தனக் த்	ேதாற் 	ஓ வார்	 கின்ேமல்
ர்ைமைய ைடய	வாைள	வீசாத	மிக்க	வீரத்ைத	வி ம்பிச்	ெசால்லிய '	என்ப

இதன்	ெபா ள்.	தி க் றளில்	இந்த	உயர்ந்த	பண்ைபப்	பாராட் ம்	பாடல்	ஒன்
உண் .

				----

				[1]	பதிற் ப்பத் ,	71	[2].	 றப்ெபா ள்	ெவண்பாமைல,	55.

	

								"ேபராண்ைம	என்ப	த கண்ஒன்	 ற்றக்கால்

								ஊராண்ைம	மற்றதன்	எஃ ”	[1]



	

				’பைகவரிடம்	மி க் டன்	ேபார்	ெசய்தல்	ெபரிய	வீரம்;	ஆனால்	பைகவ க்
ஒ 	ேசார் 	வந்தால்	அப்ேபா 	க ைணேயா 	உத தல்	அந்த	வீரத்தின்
ர்ைமயான	ப தி’	என்ப 	இதன்	ெபா ள்.	தன்	வீரம்	ேதாற்றப்	ேபார்	ெசய்வ

ேபராண்ைம;	ஆனால்	பைகவன்	ேசா ம்ேபா 	அவைனக்	ெகால்லா 	வி தல்
அந்தப்	ேபராண்ைமயி ம்	சிறப்பான	வீரம்	என்ப 	க த் .

	

				----------

				[1].	தி க் றள்,	773.

	

				இராமன்	இராவணேனா 	ேபார்	ெசய்த	 தல்	நாள்	இ தியில்	அவ்வரக்கன்	தன்
பைடக்கலங்கைள	இழந் 	கின்றான்.	ெவ ங்ைகயாக	நின்ற	அவைன	ஒ
கணத்தில்	ெகான்றி க்கலாம்.	ஆனால்	சிறந்த	வீரனாகிய	இராமன்	அவ்வா
ெசய்யவில்ைல.	‘நீஆள்வதற் 	இப்ேபா 	ஒன் ம்	இல்ைல;	உனக் 	அைமந்தி ந்த
பலம்	எல்லாம்	காற்றிேல	 ைலந் ேபான	 ைளப்	 ப்ேபால	ஆயின;	இைத	நீேய
பார்த்தாய்.	இன் 	ேபாய்	இைளப்பாறி,	ம ப ம்	ேபார்	ெசய்ய	ேவண் ெமன்
எண்ணிைனயாயின்	நாைளக் 	வா’	என் 	ெசான்னானாம்,	இதைனக்	கம்பன்
பா கிறான்:

	

								”ஆள	யாஉனக்	கைமந்தன	மா தம்	அைறந்த

								 ேன	ஆயின	கண்டைன;	இன் ேபாய்ப்	ேபார்க்

								நாைள	வா;	என	நவின்றனன்,	நாகிளங்	க கின்

								வாேள	தா 	ேகாசல	நா ைட	வள்ளல்."

	



				இப்ேபாைதக் 	உயிர்ப்	பிச்ைச	ெகா த்தலின்	வள்ளல்	என்றான்.	இந்தச்
ெசயைலக்	 றளில்	வ ம்	ஊராண்ைமக் 	உதாரணமாக	எ த் க்	காட் கிறார்
பரிேமலழகர்.	'அஃதாவ 	இலங்ைகயர்	ேவந்தன்	ேபாரிைடத்	தன்	தாைன	 ம்
படத்	தமியனாய்	அகப்பட்டான 	நிைலைம	ேநாக்கி,	அேயாத்தியர்	இைற
ேமற்ெசல்லா ,	'இன் 	ேபாய்	நாைள	நின்	தாைனேயா 	வா'	என	விட்டால்
ேபால்வ '	என் 	அவர்	எ கிறார்,

	

				 ற கிட்டார்ேமல்	பைடக்கல்ம்	ேபாக் தல்	வீரம்	அன் 	என்பைத	உணர்த் ம்
நிகழ்ச்சி	ஒன் ம்	இராமாயணத்தில்	வ கிற .	இராவணைன	இராமன்	தன்
அம் க் 	இைரயாக்கினான்.	ேபார்க்களத்தில்	அரக்க	ேவந்தன்	பிணமாகக்
கிடக்கிறான்.	அவ ைடய	 கில்	ஒ 	த ம் 	இ ப்பைதக்	கண் 	இராமன்
சற்ேற	திைகக்கிறான்,	‘ றங்ெகா த்த	ஒ வைன,	நாம்	ெகான் 	விட்ேடாேமா?
என்ற	ஐயம்	ேதான் கிற .	அப்ேபா 	இராமன்	விபீடணைன	ேநாக்கி,	"ேபாரில்
றங்ெகா த்த	வைரப்	ேபான்ற	வீரர்கைளக்	ெகான் 	ெபற்ற	ெவற்றி,	வீணான .
நான்	அைதத்தான்	ெபற்ேறேன?	என் ,	ேகட்கிறான்.

	

								"மாண்ெடாழிந்	 லகில்	நிற் ம்

																வயங்கிைச	 யங்க	மாட்டா

								ஊண்ெதாழில்	உகந் 	ெதவ்வர்

																 வன்என்	 கைழ	உண்ணப்

								 ண்ெதாழில்	உைடய	மார்பா

																ேபார் றம்	ெகா த்ேதார்	ேபான்ற

								ஆண்ெதாழி	ேலாரிற்	ெபற்ற

																ெவற்றி ம்	அவத்தம்	என்றான்."

	



				[அணிந்த	 ணான 	ேவைலப்பாட்ேடா 	விளங் ம்	மார்ைப ைடய	விபீடணா,
இறந் 	ேபா ம்	உலகத்தில்	நிற்கின்ற	விளங் ம்	 கைழப்	ெபறமாட்டாமல்,	உண் ம்
ெதாழிைலேய	வி ம்பி	ஏற் ,	பைகவர்	பரிகாசத்தால்	நைகக் ம்	சிரிப் 	என்	 கைழ
அழிக்க,	ேபாரில்	 றம்	ெகா த்தவைரப்	ேபாலத்	ேதாற் கின்ற	வீரைரக்	ெகான் ,
அதனல்	ெபற்ற	ெவற்றி	வீணா ம்	என்றான்.]

	

				விபீடணன்	அப்ேபா 	உண்ைமைய	விளக்கினான்;	"இவன்	 றங்ெகா த் ப்
ெபற்ற	 ண்	அன் 	இ .	திக்கயங்கேளா 	ேபாரிட்டேபா 	அவற்றின்	ெகாம் கள்
இவன்	மார்பில்	 த்த,	அைவ	 	வைரயில்	பாய்ந் 	நின்றன.	பின் 	அ மன்
இவன்	மார்பிேல	 த்தியேபா 	அத்தைன ம்	கழன் 	வி ந்தன.	அதனல்
உண்டான	த ம்ேப	இ ”	என் 	ெசான்ன	பிறேக	இராமன்	ஐயம்	நீங்கித்	ெதளி
ெபற்றான்.

	

				இப்ப ,	வீரத்ைதத்	காட் ம்	ேபாரினிைடேய	க ைண ம்	அற ம்
ெவளிப்ப கின்றன.

				பைகவர்கள்	திைற	ெகா த் ப்	ேபாற்றி	வழிபட,	ேபார்	ெதா த்த	மன்னன்
பின் ம்	சில	காலம்	தன்	பாசைறயில்	தங்கியி க்கிறான்.	திைற	ெகா த்தவர்கள்
உண்ைமயில்	மனமாற்றம்	ெபற் விட்டார்களா	என்பைத	அவன்	ஆராய்ந் 	ெதரிந்
ெகாள்கிறான்.

	

				---------------

				பக்கம்	35	பயன்ப த்தப்பட்ட	 த்தகத்தில்	காணப்படவில்ைல

				--------

	

				உண ப்ெபா ள்	ேபாதிய	அள க் க்	கிைடக்கவில்ைல.	இதைன	அறிந்த	ேசரன்
தமிழ்நாட் லி ந் 	உண க் ரிய	தானியங்கைள	மி தியாக	அ ப்பிப்	பாரதப்



ேபார்	 ரிந்த	பைடவீரர்க க் 	உண 	அளிக்கச்	ெசய்தானாம்.	இவ்வா
ெப ஞ்ேசா 	ஒ 	ெபரிய	ேபாரில்	அளித்த	ெப ைமயால்	அந்தச்	ேசர	மன்ன க் ப்
ெப ஞ்ேசாற் 	உதியஞ்	ேசரலாதன்	என்ற	ெபயர்	வழங்கலாயிற் .

	

				 ரஞ்சி ர்	 நாக	ராயர்	என்ற	 லவர்	அந்த	அரசைனப்	பாராட் ப்	பா ம்ேபா
இந்த	நிகழ்ச்சிையச்	ெசால்கிறார்,	"அைசகின்ற	பிடரி	மயிைர ைடய
திைரகைளப்	ெபற்ற	பஞ்ச	பாண்டவேரா 	பைகத் 	நிலத்ைதக்	ைகப்பற்றிய,

ெபான்	 ம்ைபப் ைவ	யணிந்த	 ற் வராகிய	ெகளரவர்கள்	ேபார்க்களத்தில்	ேபார்
ெசய் 	அழிய,	அந்தப்	ேபாரில்	ெப ஞ்ேசாறாகிய	மிக்க	உணைவ	எல்ைலயில்லாமல்
அளித்தவேன!”	என் 	பா கிறார்.

	

								”அலங் ைளப்	 ரவி	ஐவெரா 	சிைன	இ

								நிலந்தைலக்	ெகாண்ட	ெபாலம் ந்	 ம்ைப

								ஈனிரம்	பதின்ம ம்	ெபா களத்	ெதாழியப்

								ெப ஞ்ேசாற் 	மி பதம்	வைரயா 	ெகா த்ேதாய்"	[1]

	

				[அலங் 	உைள-அைச ம்	பிடரி	மயிர்.	சிைன	இ	–ேகாபித் ,	தைலக்ெகாண்ட	–
கவர்ந்த,	பதம்-உண ,	வைரயா -கட் ப்பா 	இன்றி.]

	

				இங்ேக	"வைரயா 	ெகா த்ேதாய்"	என்பதற் ,	இன்ன	கட்சியினர்	என் 	ேவ
பிரித் ப்	பாராமல்	அளித்தவேன!	என் ம்	ெபா ள்	ெகாள்ளலாம்.	இந்தப்
றநா ற் ப்	பாட க் 	உைர	எ திய	பைழய	உைரயாசிரியர்	அப்ப த்தான்
ெகாண்டார்;	இதேன,	"ெப ஞ்	"ேசாறாகிய	மிக்க	உணைவ	இ 	பைடக் ம்
வைரயா 	வழங்கிேனாய்’	என் 	எ தியி க் ம்	உைரயினால்	உணரலாம்.

				--------



				1.	 றநா ,	2.

	

	

				“எங்ேகா	நடக்கிற	ேபாரில்	ெபா ம்	வீரர்கள்	எப்ப ப்	ேபானால்	என்ன?	நம்
நாட்டவ க்காக	நாம்	ேசமிக்க	ேவண் ய	உண ப்	ெபா ள்	இ ’	என் 	எண்ணிச்
ேசர்த் 	ைவக்காமல்	க ைணயினால்	இந்தச்	ேசரன்	உண ப்	பண்டங்கைள
அ ப்பினான்.	ஆதலின்	சிலப்பதிகாரம்	இவன்	 கைழ,

	

								"ஓர்ஐவர்	ஈைரம்	பதின்மர்	உடன்ெற ந்த

								ேபாரிற்	ெப ஞ்ேசா 	ேபாற்றா 	தான்	அளித்த	ேசரன்"

	

				என் 	பா கின்ற .

				★

	

				இவ்வா 	வீரர்க க் 	நலம்	ெசய் ,	ெபா த	ேபாரில்	ெவற்றி	உண்டாகிற .
”இன் ம்	பைகவர்	இ ந்தால்	அவைர	அ ேயா 	மாய்ப்ேபன்”	என் 	அரசன்
சீ கிறான்.

	

				அரசன்	ெவற்றி	மி க் டன்	தி ம் கிறான்.	அவ ைடய	ேகாபத் க்
ஆளானவர்களின்	நா 	வளம்	இழந் 	நிற்கிற .	மாடங்கள்	எரி ண்டைமயால்,
ைலந் 	இ ந் 	கிற்கின்றன.	 ைர ம்	ேபய்ப்பீர்க் ம்	அங்ேக	படர்கின்றன.

வா ம்	மக்கள்	இல்லாைமயால்	ஊர்கள்	பாழாகி	வி கின்றன.	ேபார்	ெதா த்த
அரச ைடய	பைடப்பலத்ைதக்	கண் 	பணிந் 	அவைனப்	 கழ்ந் 	அவைன
அண் யி ந்தால்	இப்ப 	ஆகியி க் மா?



	

				இப்ப 	ஆன	நாட் ன்	நிைல	கண் 	 லவர்க ம்	ெவற்றி	ெகாண்ட	ேவந்த ம்
அவைனச்	ேசர்ந்தவர்க ம்	இரங் கிறார்கள்.	'பாவம்!	 ரட் ப்	பி வாதத்தால்	தன்
நாட்ைடப்	பாழா ம்ப 	ெசய் விட்டான்	அந்த	அறிவிலி!”	என் 	பைகயரசைன ம்
அவன்	நாட்ைட ம்	எண்ணி	இரங் கிறார்கள்.

	

								” ைரயழம்	மண் ய	ேகா யர்	மாடம்

								 ைரெயா ேபய்ப்	பீர்க் ம்	 மந்த"	[1]

	

				என் 	அ ங் கிறார்கள்.

	

				ெவற்றி	ெபற்ற	உவைகயி ம்	அயலா க் 	இரங் ம்	க ைண ம்	அவர்கள்
உள்ளத்ேத	நிழலி கின்ற .	சிறந்த	வீரத்தின்	அைடயாளம்	அ .

				---

				1.	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல,	60,

				-----------

	



				5.	���������	�����	�����

	

				பைகவ ைடய	நாட்ைடக்	ைகப்பற் ம்	ேநாக்கத்ேதா 	ெசன் 	பைடெய ப்பைத
வஞ்சித்திைண	என் ம்	 றப்ெபா ள்	திைணக் ள்	அடக்கிப்	பா வார்கள்
அவ்வா 	பைடெய த் ச்	ெசல் ம்	அரசன்	வஞ்சிமாைல	அணிந் 	ெசல்வான்.
பைடவீரர்கள்	வஞ்சிப் ைவ	அணிவார்கள்.

	

				பைகயரசன்	தன்	நாட்ைடக்	ைகப்பற் வைத	எண்ணிப்	ேபா க் 	வந்தால்	 ம்மா
இ ப்ப 	வீரம்	ஆ மா?	எந்த	நாட் ன்ேமல்	அவன்	பைடெய த் 	வந்தாேனா,
அந்த	நாட் 	அரசன்,	வந்த	ேபா க் 	எதிேர	ேபாரிட் த்	தன்	வீரத்ைத	நிைல
நாட் வான்.	வலியப்	ேபா க் ப்	ேபாகாவிட்டா ம்	வந்த	சண்ைடைய	விடக் டா
அல்லவா?	அவ்வா 	எதிர்த் 	நிற் ம்	அரச ைடய	பைடச்	ெசயல்கைளக்	காஞ்சி
என் ம்	தனித்	திைணயாகப்	பிரித் ச்	ெசால்வ 	ஒ சார்	 லவர்களின்	மர .
ெதால்காப்பியர்	அவற்ைற ம்	வஞ்சியிேலேய	அடக்கிச்	ெசால்வார்.

	

				தன்	நாட் ன்	ேமல்	பைடெய த் 	வந்த	ேவந்த க் 	எதிேர	பைட டன்	ெசன்
ெபா ம்	அரசன்	காஞ்சிப்	 ைவ	அணிவ 	வழக்கம்.

	

								”ேவஞ்சின	மாற் ன்	வி தர,	ேவந்தன்

								காஞ்சி	 க்	க ண்	க தின் ."

	

				[ேவகின்ற	ேகாபத்ைத ைடய	பைகயரசன்	வந் 	தன்	எல்ைலயில்	பாைளயம்
ெகாள்ள,	அரசன்	காஞ்சிப்	 ைவ	அணிந் 	காவல்	ெசய்ய	ேவண் ய	இடங்கைளக்
காப்பைதக்	க வ 	காஞ்சித்திைண.]



	

				இவ்வா 	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல	காஞ்சித்	திைணயின்	இலக்கணத்ைத
வ க்கிற .

				

	

				பைடெய த் 	வந்த	பைகயரசைன	எதிர்த் ப்	ெபார	ேவண் ம்	என்
தீர்மானித்த	அரசன்	அந்தச்	ெசய்திைய	எங் ம்	பரப்பச்	ெசய்கிறான்.	 ம்
ர ம்	 ழங் கின்றன.	பைகவர்கள்	நாட் க் ள்	 ம்	வழிகள்	எைவ	என்

ஆராய்ந் ,	அங்ெகல்லாம்	காவல்	பைடைய	நி த் கிறார்கள்.	நாட் க் ள்ேள
ந்த	பின்னர்ப்	பைகவர்கைளப்	ெபா 	ஒட் வைதவிட,	எல்ைலயில்	நின்றப ேய

அவர்கைளத்	த த் 	நி த்திப்	ெபா வேத	சிறந்த 	அல்லவா?	அரசன்
தன் ைடய	பைடவீரர்களில்	மிக ம்	சிறந்தவர்களாக	இ ப்பவர்கைள	ஆராய்ந்
எ த் 	எல்ைலையப்	பா காக்க	அ ப் கிறான்.	ேபார்	வந்தால்,	ஆ தங்க க்
என்ன	ெசய்வ 	என் 	ைகையப்	பிைசவ 	வீரத் க் 	அழகன் .	அரசன்	பல
ேவ 	பைடக்கலங்கைள	 ன்ேப	ேசமித் 	ைவத்தி க்கிறான்.	இப்ப 	ஓர்	ஆபத்
வ ம்ேபா 	 திய	ஆ தங்கைளச்	ெசய்யத்	ெதாடங் வேதா,	பிறரிடம்
வாங் வேதா	எளிய	காரியம்	அன் 	என்பைத	அவன்	அறிவான்.	ஆகேவ,	வ ன்
காக் ம்	அறிஞர்களின்	அறி ைரையக்	ேகட் ,	எத்தைகய	ஆ தங்கள்
ேவண் யி க் ம்	என்பைத	 ன் ட் ேய	ெதரிந் ெகாண் ,	அவற்ைறத்
ெதா த் 	ைவத் ள்ளான்	அரசன்.	தண்ணிர்த்	தாகம்	எ க் ம்ேபா 	கிண
ெவட்டப்	 ந்தால்	தாகம்	தணிவ 	எப்ப ?

	

				அரசன்	இப்ேபா 	அந்தப்	பைடக்கலங்கைள	எ த் த்	த தி	அறிந் 	பைடத்
தைலவர்க க் ம்	வீரர்க க் ம்	வழங் கிறான்.	அவற்ைறப்	ெபற்ற	வீரர்க க்
உண்டான	மகிழ்ச்சி	ெசால்லி	 யா .	அவர்கள்	ேதாள்கள்	 ரிக்கின்றன.
ெவற்றிையேய	ெபற் விட்ட	ஊக்கம்	ெபாங் கிற .

	

				இவ்வா 	அரசன்	வீரர்க க் ப்	பைடகைள	அளிக் ம்	ெசயைலப்	பைடவழக்
என் 	ெசால்வார்கள்.	இந்த	வழக்கத்ைதச்	சிலப்பதிகாரத்தில்	ஓர்	இடத்தில்



இளங்ேகாவ கள்	 றிக்கிறார்:	ேகாவலன்	தி மணம்	ஆன டன்	தனிேய	ஒ
மாளிைகயில்	கண்ணகி டன்	இல்வாழ் 	நடத்தப்	 கிறான்.	அப்ேபா
கண்ணகியின்	ேபரழைகக்	கண் 	பாராட் கிறான்.	‘சிவெப மான்	தான்	 த்த
பிைறைய	உன்	ெநற்றியா ம்ப 	வழங்கட் ம்	மன்மதன்	தன்	க ம் வில்ேல	உன்

வமா ம்ப 	தரட் ம்;	இந்திரன்	தன்	வச்சிரத்ைத	மின்	இைடயாக	என்
அளிக்கட் ம்’	என் ம்	பிறவா ம்	ெசால்கிறான்,	காமன்	க ம்	 வமாகக்
க ம்ைபத்	தரட் ம்	என் 	ெசால்கிறான்;	அதற் 	ஒ 	காரணத்ைதக்	 கிறான்,
காம க் ப்	ெபண்கைள	பைட.	‘ேபார்	ெசய் ம்	வீரர்க க் 	அரசன்	பைட
வழங் ம்	வழக்கம்	உண்டாதலால்,	உ விலாளனாகிய	காமன்	தன்	ெபரிய
க ம் வில்ைல	இரண் 	க ம்	 வமாக	அைமத் 	உனக் த்	தரட் ம்"	என்
அவன்	 கிறான்.

	

								”அைடயார்	 ைனயகத் 	அமர்ேமம்	ப நர்க் ப்

								பைடவழங்	 வேதார்	பண் உண்	டாகலின்

								உ வி	லாளன்	ஒ ெப ங்	க ப் வில்

								இ க ம்	 வ	மாக	ஈக்க"	[1]

	

				என்ப ,	அவன்	ெசால்வதாகச்	சிலப்பதிகாரத்தில்	அைமக்த	ப தி.

				----

				[1].	அைடயார்	 ைனயகம்	-	பைகவேரா 	ேபார்	ெசய் ம்	-	ேபார்க்களம்,
அமர்ேமம்ப நர்	-	ேபாரில்	சிறப்பைடய	இ க் ம்	வீரர்.	உ விலாளன்	-	அகங்கன்;
காமன்,	ஈக்க	-	வழங்கட் ம்.

	

				அர்சன்	ைகயால்	தரப்ெபற்ற	பைடக்கலன்கைளப்	ெபற்ற	மறவர்கள்.	அதைனச்
சிறந்த	ேபறாக	எண்ணிப்	ெப மிதம்	அைடகிறார்கள்.	பிற 	அவர்க க்
உண்டா ம்	மி க் க் ம்	எ ச்சிக் ம்	ேகட்பாேனன்?



	

				ேபா க் 	எதிேர	ேபார்	ெதாடங்கிவிட்டார்கள்.	அரசன்	தன்	வாைளச்	சிறப் டன்
ஏந்திச்	ெசல் ம்ப 	 ன்ேன	வி க்கிறான்,	அரச ைடய	பிரதிநிதியாகப்	ேபார்
ெதாடங்கியதற் 	அறி றிெயன் 	யாவ ம்	கண் 	ஊக்கம்	ெகாள்ள	அவ்வாள்,
இன்னியம்	இயங்க	 ன்ேன	ெசல்கிற .	அப்ப ேய	அவ ைடய	 ைட ம்
ஆரவாரத் டன்	ேபாகிற .

	

				வீரர்கள்	ஆர்த் 	எ கின்றனர்.	அரச ம்	ேபா க் ப்	 றப்ப கிறான்.
அவ ைடய	ேதாள்	விம் கிற .	உள்ள ம்	வீரத்தால்	விம் கிற .	“இன்
கதிரவன்	மைறவதற் ன்	என்	பைகவைன	ெவன் 	ேபார்க்களத்ைதக்
ைகப்பற்றிக்	ெகாள்ளாமற்	ேபானால்,	என்	பைகவ க் 	 ன்	நின் 	இச்சகம்	ேபசிப்
பணிந் 	நிற்ேபணா க!”	என் 	வஞ்சினம்	 கிறான்,	தன் ைடய
லத் க் ரிய	 ைவ ம்,	ெபான்னாலாகிய	காஞ்சிப்	 ைவ ம்	பைடத்

தைலவர்க க் 	அளித் 	அணிந் 	ெகாள்ளச்	ெசய்கிறான்.	எல்ேலா ைடய
உைடகளி ம்	காஞ்சிப்	 	ஒளி	வி கிற .	"நாங்களாக	வலியப்	ேபா க் ச்
ெசல்லவில்ைல.	அக்கிரமமாக	நாடாைசயினால்	பைகவன்	எங்கள்	காட் ன்ேமல்
பைடெய த் 	வந்தி க்கிறான்,	அவைன	எதிர்த் 	விரட் 	அ க்கேவ	இந்தப்
ேபாைர	ேமற்ெகாண் க்கிேறாம்'	என் 	அந்த	வீரர்கள்	ெசால்ல	ேவண் யைத
அவர்கள்	அணிந்த	காஞ்சிப்	 ப்	 ப்ப த் கிற .

	

				இேதா	பைட,	 ர 	 ழங்க ம்	ஊ 	ெகாம் கள்	ஊத ம்	 	ஒலிக்க ம்
வீரர்கள்	மி க் ச்	ெசாற்கைளச்	ெசால்ல ம்	நைடேபாட் ச்	ெசல்கிற .	மாற்றான்
வந் 	தங்கியி க் ம்	எல்ைலைய	அைடகிற .	இப்ேபா 	ேபார்	ேநர யாகத்
ெதாடங் கிற .

	

				மாற்றான்	 ன்ேப	திட்டமிட் 	இந்தத்	தாக் தைல	ேமற்ெகாண் க்கிறான்.
ெப ம்	பைட டன்	வந்தி க்கிறான்.	 ன்னணிப்	பைடேய	கண்டார்	அஞ் ம்ப
நிற்கிற .	பைகவைன	எதிர்த் ச்	ெசன்ற	வீரப்பைடயின்	 ன்னணியிேல	சிறந்த
வீரர்கள்	இ க்கிறார்கள்.	எதிரிகளின்	 ன்னணிப்	பைடக் 	ஏற்றப 	ெபா
ஒட் ம்	வலிைம	பைடத்தவர்களாகப்	ெபா க்கி	அ ப்பியி க்	கிறார்கள்.



	

				இரண் 	 ன்னணிப்	பைடக ம்	ெபா கின்றன.	வந்த	பைகவன 	பைடயின்
அளைவ	இவர்கள்	நன் 	உணர்ந் 	ெகாள்ளவில்ைல.	அ 	மிகப்	ெபரியதாகேவ
இ க்கிற .	ேபார்	க ைமயாக	நடக்கிற .	வீரர்கள்	கனல்	ெகாப் ளிக் ம்
கண்க டன்	ேபாரா கிறார்கள்.	அேதா	ஒ 	வீரன்	எவ்வள 	உற்சாகத் டன்	ேபார்
ரிகிறான்!	வில்ைல	வைளத் 	அம்ைப	மாரிேபாலப்	ெபாழிகிறான்.	ஒவ்ெவா
ைற ம்	அவ ைடய	அம் க் 	எதிரியின்	பைடயில்	 திைரேயா,	வீரேரா

பலியாகிறார்கள்.	பைகவர்கைள	அவைனக்	கண் 	வியப்ைப	அைடகிறார்கள்.

	

				என்ன	இ ?	இ 	உண்ைமதான?	ஆம்;	உண்ைமதான்.	அந்தப்	ெப வீரைன
எதிரியின்	பைடயிலி ந் 	வந்த	அம் 	வீழ்த்திவிட்டேத!	அவன்	தைலையத்
தறித் க்	கீேழ	வீழ்த்திவிட்ட .	அந்ேதா	பரிதாபம்	பைடவீரர்கள்	சற்ேற
கலங் கிறார்கள்.	வீழ்ந்தவன்	தைல	பைகவர்	ைகயில்	அகப்படாதப 	எ த்
அரசைன	ேநாக்கி	ஓ 	வ கிறார்கள்.	அந்த	 கத்தில்	இன் ம்	 வல்
வாடவில்ைல.	தன்	நாட் க்காக	உயிர்	ெகா த்த	ெப மிதந்தான்	அந்த

வ க் ப்	ெபா ேளா?

	

				அரசன்	அந்த	வீர	 கத்ைதப்	பார்க்கிறான்.	அவன்	 கத்தில்	சி 	வாட்டம்
படர்கிற .	ஆனால்	இழ 	ெகாண்டாட	இ வா	ேநரம்?	”இந்தத்	தைலைய
உறவினர்களிடம்	ெகா த் வி ங்கள்.	தைலையக்	ெகாண் 	வந்த	வீர க் ப்
பரி 	ெகா ங்கள்?”	என் 	அரசன்	கட்டைள	பிறப்பிக்கிறான்.	“இவ க் ச்
சமானமான	வீரன்	யா ம்	இல்ைல	என் 	ெபயர்	ெபற்றவ ைடய	தைலைய,
பைகவன்	ெகாண் 	ேபாகாமல்	இங்ேக	 ணிந் 	எ த் 	வந்த	வீர க் 	எவ்வள
ெகா த்தா ம்	த ம்"	என் 	வீரர்கள்	ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கள்.

	

				அந்தத்	தைலக் 	மாைலயிட் 	வீர ைடய	மைனவியிடம்	அ ப் கிறார்கள்.
அதற் ள்	அந்த	நங்ைகேய	ெசய்திையக்	ேகள்வி ற் 	ஓ 	வ கிறாள்.	வீர ைடய
தைலைய	அவள்	ைகயில்	அளிக்கிறார்கள்.	அவள்	அைதக்	காண்கிறாள்.	அவள்
கண்ணில்	நீர்	ெப கவில்ைல.	உற் ப்	பார்க்கிறாள்.	தன்	மார்பிேல	அைத
அைணத் க்	ெகாள்கிறாள்.	தன்	 கத்ேதா 	ேசர்த் 	ைவக்கிறாள்.	ஒ
ெப ச் 	வ கிற .	ஆ	இ 	என்ன?	அந்தப்	ெபண்	கீேழ	வி கிறாேள!	அவள்



கணவ ைடய	தைல ம்	அவள்	ைகயிலி ந் 	ந வி	வி கிற .	அ கில்
உள்ளவர்கள்	பைதபைதத் 	ஓ ச்	ெசன் 	பார்க்கிறார்கள்.	அவள்	உடலில்	உயிர்
இல்ைல.	தன்	கணவன்	ெபற்ற	வீர	ெசார்க்கத்தில்	அவைனத்	தனிேய	வா ம்ப
ெசய்ய	மன	மின்றி	அவ ம்ேபாய்விட்டாள்!	அவள்	உயிர்	பிரிந்த	அற் தத்ைதப்
பின்வ ம்	பாட் ச்	ெசால்கிற :

	

								”ெகாேல	ஆனாக்	 ற்றம்	ெகா ேத!	ெகா நன்

								தைல	ஆனாள்	ைதயலாள்	கண்ேட	-	 ைலயால்

								 யங்கினாள்;	வாள் க ம்	ேசர்த்தினாள்;	ஆங்ேக

								உயங்கினாள்	ஓங்கிற் 	உயிர்.”	[1]

	

				'ெகால் தேல	நி த்தாத	யமன்	ெகா யவன்!	இங்ேக	நடந்தைதப்	பார்த்தால்
இ 	ெதரியவில்ைலயா?	தன்	கணவைனப்	பிரிந் 	வாழ	வி ம்பாத	இந்த	மங்ைக
அவன்	தைலையச்	சிறி ம்	இைமக்காமல்	உற் 	ேநாக்கினாள்;	தன்	மார்ேபா
ைவத் 	அைணத்தாள்;	அவள்	 கம்	ஒளி	விட்ட ;	அதேனா 	ேசர்த்
த்தமிட்டாள்;	சிறிேத	வ ந்தினாள்;	அவ்வள தான்;	அவள்	உயிர்	ேமேல	ேபாய்

விட்ட !’	என் 	இந்தக்	காட்சிையக்	கண்டவர்கள்	வியப்பைட	கிறாரர்கள்,

				----

				[1].	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல,	77

	

				இவ்வா 	தைலசிறந்த	வீரன்	ஒ வன்	தன்னால்	இயன்ற	அள 	பலர்	உயிைரப்	பலி
வாங்கிவிட் த்	தன்	உயிைர	விட்டதனால்,	அரசன்	தளர்ச்சி	அைடயவில்ைல.
அவ க் 	இப்ேபா 	பின் ம்	சின ம்	ஊக்க ம்	ெபாங் கின்றன.	தன்
பைடகைள	 ன்ேனறிச்	ெசல் ம்ப 	ெச த் கிறான்.	ெப வீரன்	வீழ்ந்ததனால்
பைடயிேல	சலசலப் ம்	தளர்ச்சி ம்	உண்டா ம்	என் 	எதிரிகள்	எதிர்பார்த்தார்கள்.
ஆனால்	 ன்ேனயி ம்	 ம்மடங் 	இந்தப்	பைட	வீ ெகாண் 	எ வைதக்	கண்



அவர்கள்	வியந்தார்கள்.

	

				க ம்	ேபாரிேல	ஒ 	மறவன்	மார்பில்	எதிரிகளின்	ேவலினால்	ெபரிய	 ண்
உண்டாகிற ,	அதிலி ந் 	 தி	ெவள்ளமாக	வ கிற .	அவனால்	நிற்க

யவில்ைல.	அ கில்	உள்ளவர்கள்	அவைனப்	பி த் 	நி த் கிறார்கள்,
எதிரிகேளா	அம் 	மாரிைய	வீ கிறார்கள்.	வீரர்கள்	ேமேல	ெசன் 	ேபார்	ெசய்யாமல்
தன்ைனத்	தாங்கி	நிற்பைத	அவ்வீரன்	பார்க்கிறான்.	தன்னா ம்	ேபாரிட	 யாமல்,
பிறைர ம்	ேபார்	ெசய்ய	விடாமல்	தான்	இ ப்பைத	அவன்	எண்ணி	இரங் கிறான்.
தி ெரன் 	அவ க் 	ஒ 	ேயாசைன	ேதான் கிற .	பல்ைலக்	க த் க்
ெகாண் 	தன்	மார் ப்	 ண்ணில்	ேவைல	விட் க்	கிழித் 	வி கிறான்.	ஒ
கணந்தான்;	அ த்த	கணம்	அவன்	வீர	மரணம்	ெபற் வி கிறான்.	அவன்
உடலத்ைத	அங்ேக	விட் விட் 	வீரர்கள்	ேபார்	ெசய்ய	 ந் கிறார்கள்.	“நம்ைமத்
த த் 	நிற்கச்	ெசய் விட்டைதப்	ெபாறாமல்	தன்	உயிைரக்	ெகா த்தாேன!	இ
அல்லேவா	வீரம்?	என் 	வீரர்கள்	அவன்	இயல்ைபப்	பாராட் கிறார்கள்.

	

				கீேழ	வி ந் 	கிடக் ம்	வீரன 	உடைலப்	ேபார்க்	களத்தில்	உண
கிைடக் ெமன் 	வந்த	ேபய்கள்	அ கின்றன.	ேபாரில்தான்	ேபய்க க்
உண 	கிைடக்க	ேவண் ம்	என்ப 	ஒ 	சாபமாம்,	ஆைகயால்	எங்ேகயாவ 	ேபார்
வராதா	என் 	வயி 	ஒட் க்	கிடக் ம்	ேபய்கள்	காத் க்	கிடக் மாம்.	எங் ம்
ஒற் ைம ம்	சமாதான ம்	வளவாழ் ம்	சாந்தி ம்	உண்டாக	ேவண் ெமன்
ெபரிேயார்கள்	வி ம் வார்கள்.	பிறர்	அ த் க்	ெகாண் 	அழி ம்ேபா ,	நாம்	நலம்
ெபறலாம்	என் 	வி ம் பவர்க ம்	இ க்கிறார்கள்.	அவர்கள்	ேபய்க்
ஒப்பானவர்கள்.	பிற ைடய	ேவற் ைமயி ம்,	பிரி 	மனப்பான்ைமயி ம்	வா ம்
இயல் ைடேயார்	எக்காலத்தி ம்	இ க்கிறார்கள்.	அவர்கைளப்	ேபயாக	உ வகம்
ெசய் 	 லவர்கள்	பா னர்கள்.	ேபார்க்களத்	தில்	ேபய்கள்	வந் 	 ழ்	சைமத்
உண்டதாகப்	பரணி	 ல்களில்	வ ம்.	அங்ேக	வ ம்	காட்சிகள்	கற்பைனேய
ஆன ம்	அவற்றி ேட	ஓர்	உண்ைம	 ைதந்தி க்கிற .	கவிஞர்கள்	 ட்பமான
க த் க்கைள	இப்ப 	அ தமனா	காட்சிகளாக்கிப்	 லப்ப த் வ 	ஒ 	மர .
அைதக்	கவி	சமயம்	என் 	ெசால்வார்கள்.	ெதால்காப்பியத்தி ம்	இத்தைகய
காட்சிகள்	வ கின்றன.

	

				இன் ம்	வீர க் 	உயிர்	இ க்கிறெதன் 	எண்ணி,	உயிர்	ேபான டன்



உண்ணலாம்	என் 	ேபய்	அ ேக	இ ந் 	காத்தி க் மாம்.	பசிேயா ள்ளவன்
அ ப்பில்	ெவந் 	ெகாண் க் ம்	ேசாற்ைறக்	கண் ,	"ஆக்கப்	ெபா ப்ப ேபால்
இ க்கிற 	இந்தப்	ேபயின்	நிைல.	ஆன ம்	அதற் ப்	ெபா ைம	இல்ைல.	ஒ
ற் ச்	 ற் கிற .	உட்கா கிற .	ம ப ம்	நிமிர்ந் 	நிற்கிற .	வீர க்

அ கில்	ேபாய்க்	 னிந் 	பார்க்கிற .	பக்கத்தில்	கிடக் ம்	ேவ 	ஒ
டர்மாைலையச்	 க்	ெகாண் 	சிரிக்கிற .	 தி	ெவள்ளத்திேல	கிடக் ம்

வீர ைடய	கண்ேணப்	பார்க்கிற ;	அதில்	இன் ம்	கனல்	ெகாப் ளிக்கிற .
அதனால்	ெதாட	அஞ் கிற 	ேபய்.

	

								”ெகாட் ம்,	நிமி ம்,	 ம்,	 டர் ப்

								ெபட்ய	ந ம்ெபய ம்,	ேபய்மகள்-உட்கப்

								 னலங்	 திப்	 லால்வாய்க்	கிடந்

								கனல	விழிப்பவற்	கண் .”	[1]

	

				[ெகாட் ம்	-	 ழ ம்;	ெபட்ப	-	வி ம் ம்ப ,	உட்க	-	அஞ்ச.]

				-------

				1.	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல,	78,

	

				கைடசியில்	ேபய்	 ணிந் 	வீரன்	மார்பில்	 ண்ைணத்	ெதாட் த்	ேதாண்டத்
ெதாடங் கிற .	சில	சமயம்	ெதாடாமல்	அஞ் கிற .	ெகாஞ்ச	 ரம்	ேபாய்விட்
ம ப ம்	வ கிற .

	

				உயிர்	 றந்த	வீரைன	எண்ணிப்	பல ம்	வ ந் 	கிறார்கள்.	'இவைனப்	ேபாலப்
ேபாரில்	நிற்பவர்	யார்?	இவன்	ேபாெரன் ம்	கடைலக்	கடக்கத்	ெதப்பத்ைதப்	ேபால



உத கிறவனாயிற்ேற!”	என்கிறார்	ஒ வர்.	'வீரன்	என்றால்	சாமானிய	வீரனா?
எவ்வள 	உயர்ந்த	பண் ைடயவன்!	உயர்ந்த	ெபரியவர்க க் 	ந ேவ	இ ம் த்

ைணப்ேபாலத்	 ளங்காமல்	இ க் ம்	விறல்	வீரனாயிற்ேற!	இனி	இவைன	எங்ேக
காணப்ேபாகிேறாம்?	என் 	 லம் கிறார்	மற்ெறா வர்.	"இவன்	தான்	பிறந்த
ஊ க்ேக	உயிர்	ேபான்றவன்,	ஊர்	மட் மா?	உல க்ேக	உயிர்	ேபான்றவன்	என்ேற
ெசால்ல	ேவண் ம்’	என் 	ேவ 	ஒ வர்	இரங் கிறார்.	அவ ைடய	அற	இயல்ைபச்
ெசால்லி	வ ந் கிறார்	ஒ வர்:	“இவன்	மார்ைபத்	திறந்த	ேவல்,	அறம்	நிரம்பிய
வாயில்	ஒன்ைற	அைடத் 	விட்ட .	வீரத்தால்	ெப ம்	ெபா ைள	ெயல்லாம்	வாரி
வழங் ம்	அற ைடயவன்	இவன்.	அப்ப 	அறம்	திறந்த	வாயிைல,	இவ்வண்ணலின்
மார்ைபத்	திறந்த	ேவல்	அைடத் விட்டேத'	என்ப 	அவர்	 லம்பல்.

	

								"ேபார்க் ப்	 ைணமன்;	 ைரேயார்க் த்	தா மன்;

								ஊர்க் ம்	உலகிற் ம்	ஓர்உயிர்மன்;	-	யார்க் ம்

								அறம்திறந்த	வாயில்	அைடத்ததால்,	அண்ணல்

								நிறம்	திறந்த	நீள்இல்	ேவல்."	[1]

	

				[	 ைண	–	ெதப்பம்,	மன்:	இப்ேபா 	ேபாய்விட்டாேன	என்ற	இரக்கத்ைதக்
றிப்பித்த .	 ைரேயார்-உயர்ந்ேதார்.	தா - ண்.	நிறம்-மார் .]

				-----

				1.	 ,	ெவ.	80.

	

				-----------

	



				6.	���������	��	������������

	

				அதிகமான்	ெந மான்	அஞ்சி	என்பவன்	பழங்காலத்தில்	இ ந்த	ெப வள்ளல்.
சிறந்த	வள்ளல்கள்	ஏ 	ேபைரத்	தனிேய	எ த் ச்	ெசால்வ 	ஒ 	வழக்கம்.	அந்த
ஏ 	ேபர்களில்	ஒ வன்	அதிகமான்.	ெகாைடயில்	சிறந்த	அவன்	வீரத்தி ம்
சிறந்தி ந்தான்.	அவ க் ம்	ேசரமான்	ெப ஞ்ேசரல்	இ ம்ெபாைறக் ம்	ேபார்
ண்ட .	அதிகமான்	பலமான	ேகாட்ைடக் ள்ேள	இ ந் 	ேபார்	ெசய்தான்.

இ தியில்	அதிலி ந் 	ெவளிவந் 	ேபாரி ம்ப 	ஆயிற் .	அந்தப்	ேபாரில்
அதிகமான்	உயிர்	இழந்தான்.	ேபார்	மிக ம்	க ைமயாக	நைடெபற்ற .	அந்தப்	ேபார்
சம்பந்தமாக	ஒ 	தனிக்	காவியேம	தமிழில்	உண்டாயிற் .	பல	 லவர்கள்	பா ய
பாடல்கள்	அைமந்த	அந்தக்	காவியத் க் த்	தக ர்	யாத்திைர	என் 	ெபயர்.
இப்ேபா 	த ம ரி	மாவட்டத்தில்	த ம ரி	என் 	வழங் ம்	இடேம	தக ர்.	அதற்
அ கில்	இன் ம்	அதிகமான்	ேகாட்ைட	என்ற	இடம்	இ க்கிற .	தக ைர
ேநாக்கிச்	ேசரமான்	பைடெய த் ச்	ெசன் 	ெவன்றைதச்	ெசால்வதாதலின்
அந்தக்	காவியத்	 க் த்	தக ர்	பாத்திைர	என்ற	ெபயர்	உண்டாயிற் .	 ல்

வ ம்	இப்ேபா 	கிைடக்கவில்ைல.	சில	பாடல்கள்	மட் ம்	கிைடக்கின்றன.

	

				அதிகமான்	இறந் பட்டெபா 	 லவர்கள்	மிக	வ ந்தினார்கள்.	அவனால்	பல
ெபா ள்கைளப்	ெபற்றவர்கள்	அவர்கள்.	அவர்கள்	இரங்கிப்	பா ய	பாடல்கள்	பல.
அதிகமானிடம்	பலகாலம்	உயிேரா 	இ க் ம்ப 	ெசய் ம்	ெநல்லிக்கனிையப்	ெபற்ற
ஒளைவயார்	பா ய	பாடல்	அவ ைடய	உள்ளத்தின்	 யரத்ைத	நன்றாக	எ த் க்
காட் கிற .	பாணர்,	 லவர்,	 த்தர்	 தலிய	பல ைடய	உணர்ச்சிைய ம்	ஒ ங்ேக
லப்ப த் ம்	வண்ணம்	அப்பாடல்	அைமந்தி க்கிற .

	

				*எந்த	உண 	கிைடத்தா ம்	 தலில்	பிற க் க்	ெகா த் விட்
எஞ்சியி ந்தால்	அவன்	உண் வான்.	சிறிதள 	ம ைவ	அவன்	ெபற்றா ம்
எங்க க் 	ஈந் 	வி வாேன!	மி தியாகப்	ெபரிய	அளவில்	அதைனப்	ெபற்றால்
நாங்கள்	 தலில்	உண் 	உவைக	மி தியினால்	நாங்கள்	பாட,	எஞ்சியைதத்	தான்
உண் வாேன!	இப்ேபா 	அந்தக்	காட்சிையக்	காண	 யாமல்	ேபாயிற்ேற!?



	

				”சிறியகள்	ெபறிேன,	எமக் 	ஈ ம்	மன்ேன!

				ெபரியகள்	ெபரிேன,

				யாம்பாடத்	தான்மகிழ்ந் 	உண் ம்	மன்ேன!"

	

				'சி 	வி ந்தான ம்	பல க் 	இைல	ேபாட் 	உண்ணச்	ெசய்வான்.	ெப
வி ந்தானால்	ெசால்லேவ	ேவண்டாம்;	அப்ேபா ம்	பலைர	உண்பிப்பான்!’

	

								”சி ேசாற்	றா ம்	நனிபல	கலத்தன்	மன்ேன!

								ெப ஞ்ேசாற்	றா ம்	நனிபல	கலத்தன்	மன்ேன!"

	

				எங்ெகங்ேக	நல்ல	நல்ல	உண 	கிைடக்கிறேதா	அங்ெகல்லாம்	எமக் த்	தந்
எம்ைம	நி த் வான்.	எ ம் ம்	ஊ ண ம்	கிைடக் ம்	இடங்கைள	எமக் க்
ெகா ப்பான்.	அம் ம்	ேவ ம்	 ைழ ம்	ேபார்க்	களத்தில்	தான்	 ன்ேபாய்	நின்
தன்	வீரத்ைதக்	காட் வான்.	ஊ க் 	 ந் ம்	எங்க க் 	ஏற்றவற்ைறத்	தந்
பைடக் 	 ந் ம்	ெப வீரன்	அவன்.”

	

								“என்	ெபா 	த ப 	வழி	எல்லாம்	எமக் 	ஈ ம்	மன்ேன!

								அம்ெபா 	ேவல் ைழ	வழிஎல்லாம்	தான்நிற் ம்	மன்ேன!"

	

								"	நரந்தம்	 மாைலையத்	ெதாட்டதனால்	அந்த	மலரின்	மணம்	வீ ம்	அவன்



கரங்கள்.	எங்கள்	தைல	ஒேர	நாற்றம்	அ க் ம்.	ஆனா ம்	என்னிடம்	உள்ள
ஆதரவால்	தன்	மண ைடய	ைகயால்	என்	நாற்ற ைடய	தைலையத்	தடவி	அன்
பாராட் வான்."

	

								”நரந்தம்	நா ம்	தன்ைகயால்

								 ல 	நா ம்	என்தல்	ைதவ ம்	மன்ேன!"

	

				இவ்வா 	 லவர்க க் 	அன்ைப ம்	உணைவ ம்	ெபா ைள ம்	ெபாழிந்த
அதிகமான்	இறந் பட்டான்.	அவன்ேமல்	ேவைல	ஏவிப்	பைகவர்	அவைனக்
ெகான்றனர்.	அந்த	ேவல்	அவன்	மார்பில்	மட் மா	இயங்கிய ?	அ 	எத்தைனேயா
ெபா ள்கைளத்	 ைளத் விட்ட .	.	இைத	ேமேல	ெசால்கிறார்	ஒளைவயார்.

	

				’சிறந்த	இைசக்கைலயில்	தைலவர்களாகிய	பாணர்கள்	தம்	ைகயில்
ைவத்தி க் ம்	பிச்ைசப்	பாத்திரமாகிய	மண்ைடைய	அவன்	மார்பில்	 ைளெசய்த
ேவல்	 ைளத்த .	அ மட் மா?	அதிகமானிடம்	ெசன் 	இரந்த	இரவலர்களின்
ைககைளத்	 ைளத் 	விட்ட .	அவர்கள்	இனிக்	ைக	நீட்ட	இடம்	இல்ைல.
ற்றத்தார்கள்	கண்கள்	ஒளி	ம ங்கி	நிற் ம்ப யாக,	அழகிய	ெசால்ைல ம்
ட்பமாகிய	ஆராய்ச்சிைய ம்	உைடய	 லவர்கள்	நாவிேல	ேபாய்	அந்த	ேவல்

வி ந்த .	இனி	அந்தப்	 லவர்கள்	எப்ப ப்	பா வார்கள்?

	

								"அ ந்திைல	இ ம்பாணர்	அகல்மண்ைடத்	 ைள ரீஇ

								இரப்ேபார்	ைக ம்	ேபாவிப்

								 ரப்ேபார்	 ன்கண்	பாைவ	ேசார

								அஞ்ெசால் ண்	ேதர்ச்சிப்	 லவர்	நாவில்



								ெசன் 	வீழ்ந்தன் 	அவன்

								அ நிறத் 	இயங்கிய	ேவேல!"

	

				‘எங்க க் 	எப்ேபா ம்	ஆதாரமாக	இ ந்த	என்	அப்பன்	இப்ேபா 	எங்ேக
இ க்கிறாேனா?	இனிேமல்	வள்ளல்	என் 	ெசால்லி	வாயாரப்	பா ம்	 லவ ம்
இல்ைல;	அப்ப 	யாராவ 	பா னா ம்	அவ க் 	ஒ 	ெபா ைள	வழங் பவ ம்
இல்ைல.’

	

								”ஆசா 	எந்ைத	யாண் ளன்	ெகால்ேலா!

								இனிப்,	பா ந ம்	இல்ைல;

								பா நர்க் 	ஒன் 	ஈ ந ம்	இல்ைல."

	

				*உலகத்தில்	பணம்	பைடத்தவர்க க் ப்	பஞ்சம்	இல்ைல.	ஆனால்	எல்லா ம்
தம்மிடம்	உள்ளைதக்	ெகா க்கிறார்களா?	அ தான்	இல்ைல.	 ளிர்ந்த	நீர்த்
ைறயிேல	பகன்ைற	என்ற	ெகா யில்	நிைறயப்	 	இ க் ம்.	அதில்	ேதன்	 ட

இ க் ம்.	ஆனால்	அந்தப்	 ைவ	யா ம்	அணிந் 	ெகாள்கிறதில்ைல.	அ 	தன்
பாட் க் ப்	 க் ம்;	பிற 	வா ச்	ச காகிவி ம்.	அ 	ேபாலப்	பணத்ைத	ைவத் க்
ெகாண் ந் ம்	பிற க் க்	ெகா க்காமல்	விணாக	மாய்கின்ற	உயிர்கள்	மிகப்	பல.
எல்லா ம்	அதிகமான்	ஆகிவிட	 மா?

	

								”பனித் ைறப்	பகன்ைற	நைறக்ெகாள்	மாமலர்

								 டா 	ைவகியாங் ப்	பிறர்க் ஒன்

								ஈயா 	வி ம்	உயிர்தவப்	பலேவ!"



	

				இவ்வா 	ெசால்லி	 க்கிறார்	ஒளைவயார்.	பாட் ல்	மன்ேன	என்ற	ெசால்
அ த்த த் 	வ கிற .	அ 	கழிவிரக்கத்ைதச்	 ட் 	நிற்ப ;	அதாவ ,
'இப்ேபா 	இல்லாமற்	ேபாயிற்ேற!	என்ற	வ த்தத்ைத	உள்ளடக்கிய .	இந்தப்பாட்ைட
மன்ைனக்	காஞ்சிக் 	உதாரணமாக	நச்சினார்கினியர்	ெதால்காப்பிய	உைரயில்
காட் 	யி க்கிறார்.

	

				பாட் 	 வைத ம்	ெதாடர்ச்சியாகப்	பார்த்தால்	இந்தக்	கழிவிரக்கம்	நன்றாகத்
ெதரியவ ம்.

	

								”சிறியகன்	ெபறிேன	எமக் 	ஈ ம்	மன்ேன!

								ெபரியகள்	ெபறிேன

								யாம்பாடத்	தான்	மகிழ்ந் 	உண் ம்	மன்ேன!

								சி ேசாற்	றா ம்	நனிபல	கலத்தண்	மன்ேன!

								ெப ஞ்ேசாற்	றா ம்	நனிபல	கலத்தன்	மன்ேன!

								என்ெபா 	த ப 	வழி	எல்லாம்	எமக் 	ஈ ம்	மன்ேன!

								அம்ெபா 	ேவல் ைழ	வழி	எல்லாம்

								தான்நிற் ம்	மன்ேன!

								நரந்தம்	நா ம்	தன்ைகயால்

								 ல 	நா ம்	என்தைல	ைதவ ம்	மன்ேன!

								அ ந்தைல	இ ம்பாணர்	அகல்மண்ைடத்	 ைள ரீஇ



								இரப்ேபார்	ைக ம்	ேபாகிப்

								 ரப்ேபார்	 ன்கண்	பாைவ	ேசார

								அஞ்ெசால்	 ண்	ேதர்ச்சிப்	 லவர்	நாவில்

								ெசன் 	வீழ்த்தன் ,	அவன்

								அ நிறத் 	இயங்கிய	ேவேல	!

								ஆசா	ெகந்ைத	யாண் ளன்	ெகால்ேலா	!

								இனிப்,

								பா ந ம்	இல்ல;	பா நர்க் 	ஒன் 	ஈ ந ம்	இல்ைல;

								பனித் ைறப்	பகன்ைற	நைறக்ெகாள்	மாமலர்

								 டா 	ைவகியாங் ப்	பிறர்க் 	ஒன்

								ஈயா 	வீ ம்	உயிர்தவப்	பலேவ.”

	

				[	கலத்தன்	-	கலத்ைத	ைவப்பவன்.	த 	-	தைச,	நரந்தம்	-	நரந்தம்	 .	 ல 	-
லால்	நாற்றம்,	ைதவ ம்	-	தட வான்.	இ ம்பாணச்	-	க கிறம்	ெபற்ற	பாணர்.
மண்ைட	-	வாயகன்ற	பாத்திரம்.	உரீஇ	-	உ வி.	 ன்கண்	-	ஒளி	இழந்த	கண்.
ேதர்ச்சி	-	ஆராய்ச்சி.	வீழ்ந்தன் 	-	வீழ்ந்த .	நிறம்	-	மார் .	ஆ 	-	பற் க்ேகா .
பனித் ைற	-	 ளிர்ச்சிைய	உைடய	நீர்த் ைற.	பகன்ைற-நீர்த் ைற	யில்	வள ம்
ஒ 	ெகா .	நைற-ேதன்.	ைவகியாங் 	-	வீேண	இ ந்தாற்ேபால.	தவப்பல-மிகப்பல.]

	

				இவ்வா 	பல ம்	வ ந்தப்	பைகயரசர்	மாள	அமர்	ெபா 	ெவன்ற	வீரர்கள்
த் 	மகி ம்ப 	அரசன்	ம ைவ	வழங்கச்	ெசய்கிறான்.	அைதச்	ெசால்வ

கட்காஞ்சி.



	

				ேபாரில்	இறந் விட்ட	வீரர்களின்	மைனவிமார்	தா ம்	அவர்க டன்	உயிர்விடத்
ணிகின்றனர்.	வீரர்களின்	உடைல	எரிக் ம்	எரியிேல	தா ம்	வீழ்ந் 	தம்	கற்பின்

திறத்ைத	உலகம்	ேபாற்றச்	ெசய்கின்றனர்.	அவர்க ைடய	 ணிைவக்	கண்
உலகம்	அஞ் கிற .

	

				சில	சமயங்களில்	வீர ைடய	மார்ைபத்	 ைளத் 	அவைன	வீழ்த்திய	ேவைலேய
எ த் 	அதைனத்	தன்	மார்பில்	பாய்ச்சிக்ெகாண் 	அவன்	மைனவி
இறந் ப வ ம்	உண் .	“உலகத்தில்	கற் 	என்ப 	நாம்	கண் 	அஞ் ம்	க ைமைய
உைடய .	பைகவர்	ஒச்சிய	ேவைலத்	தன்	மார்பில்	ஏற் ப்	ேபாக்களத்தில்	வீழ்ந்தான்
வீரன்.	அ 	பாராட் தற் ரிய .	ஆனால்	அந்த	ேவேல	அவ ைடய	மைனவிக் ம்
ற்றாகிவிட்ட .	என்ன	க ைமயான	ெசயல்	இ !’	என் 	ஒ 	பாடல்	ெசால்கிற .

	

								”கவ்ைவநீர்	ேவலிக்	க ேதகாண்	கற் ைடைம	!

								ெவவ்ேவல்வாய்	வீழ்ந்தான்	விறல்ெவய்ேயான்-அவ்ேவேல

								அம்பிற்	பிற ம்	தடங்கண்	அவன்காதற்

								ெகாம் க் ம்	ஆயிற்ேற	 ற் !	”

	

				வீரர்கள்	ேபார்க்களத்தில்	அஞ்சா 	ெபா 	தம்	மார்பில்	பைடகைள	ஏற்
உயிர்வி வ 	ெப வீரம்.	அந்த	வீரத்தினால்	மற்றவர்க க் 	உண்டா ம்	வியப்ைபச்
சிறிதாக்கி	வி கிற ,	இத்தைகய	மகளிரின்	 ணிவான	ெசயல்.	ஆடவர்கள்	ஒ
வைகயில்	வீரத்ைதக்	காட் கிறார்கள்	என்ப 	உண்ைம;	ஆனால்	இந்த
மங்ைகயேரா	அதனி ம்	ெபரிய	வீரத்ைதக்	காட் 	உயிைர	விடச்	சிறி ம்	அஞ்சாமல்
கற்ைப	நிைல	நி த் கிறார்கள்.

	



				காஞ்சித்	திைணயில்	ெபண்களின்	சம்பந்தமான	பல	 ைறகள்	உண் .	அவற்றில்
ஒன் 	மகட்பாற்	காஞ்சி.	பைழய	காலத்தில்	மன்னர்	 லத்தில்	பிறந்தவர்க ம்,

நில	மன்னர்களாகிய	ேவளிர்	 லத்தில்	பிறந்தவர்க ம்	தமக் 	ஏற்ற
லத்திேல	ெபண்	ெகாண் 	மணப்ப 	வழக்கம்.	ஒ 	மன்ன ைடய	மகைள	ேவ

ஒ 	மன்னன்	தனக்ேகா,	தன்	மக க்ேகா	மணம்	ெசய் 	ெகா க்க
ேவண் ெமன் 	ேகட் ம்ேபா ,	மகைளப்	ெபற்றவன்	அந்தச்	சம்பந்தத்ைத
வி ம்பாமல்	இ ப்ப ம்	உண் .	ஆகேவ,	அவன்	மகைள	மணம்	ெசய் 	ெகா க்க
வி ப்பம்	இல்ைல	என் 	ம த் ச்	ெசால்லி	அ ப்பிவி வான்.	அந்த	ம ப்ைபக்
ேகட் ,	ெபண்	ெகாள்ள	வி ம்பிய	மன்னன்	ேகாபம்	ெகாண் 	ேபார்க் 	எ வ ம்
உண் .	அப்ேபா 	மகைளப்	ெபற்றவ க் ம்	அவ க் ம்	ேபார்	நிக ம்.	அந்தப்
ேபாைரச்	ெசால்வேத	மகட்பாற்காஞ்சி	என் ம்	 ைறயா ம்.

	

				பாரிெயன் ம்	ெப வள்ள க் 	இரண் 	ெபண்கள்	இ ந்தார்கள்.	உ வா ம்
தி வா ம்	கல்வியா ம்	பண்பினா ம்	சிறந்தவர்கள்	அவர்கள்.	 ைட
மன்னர்களாகிய	ேசர	ேசாழ	பாண் யர்கள்	தனித்தனிேய	தமக் 	அந்தப்
ெபண்கைள	மணம்	 ரிவிக்க	ேவண் 	ெமன் 	 றி	ஆள்	அ ப்பினர்.	பாரி	அதற்
இைசய	வில்ைல.	மந்ைத	மந்ைதயாகப்	பல	மைனவிமார்கைள	ஆந்தப்	 ரத்தில்
ைவத் க்ெகாண் க் ம்	அவர்கைள	மனத்தால்	தன்	ெபண்களின்	வாழ்
ஒ வைக	அ ைம	வாழ்வாக	 ம்	என் 	பாரி	எண்ணினான்.	ஆகேவ	அவன்
தன்	ெபண்கைள	அவர்க க் 	மணம்	ெசய் 	ெகா க்க	இைசயவில்ைல.	அவன்
ம த் விட்டைத	உணர்ந்த	 மன்னர்	 வ ம்	ேகாபம்	ெகாண்டனர்.	பாரி	ஏ
வள்ளல்களில்	ஒ வன்.	அவன்	 கழ்	தமிழ்நா 	எங்க ம்	பரவியி ந்த .
லைமயிற்	சிறந்த	ெப மானாகிய	கபிலர்	அவ ைடய	ஆ யிர்	நண்பராக ம்
அைவக்களப்	 லவராக ம்	விளங்கினார்.	இவற்ைறெயல்லாம்	கண்ட	 ைட
மன்னர்க க் 	 ன்ேப	ெபாறாைம	இ ந் 	வந்த .	இப்ேபா 	பாரி	தன்
ெபண்கைள	மணஞ்ெசய் 	தர	ம க்கேவ,	இ ேவ	காரணமாகக்	ெகாண்
அவேனா 	ேபாரிட் 	அவைன	அழித் விடலாம்	என் 	எண்ணினார்கள்.	அவர்கள்
தம் ட்	கலந் 	ேயாசித் ப்	ேபாரி வெதன் 	உ தி	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்.

	

				பறம் 	என் ம்	மைலயின்ேமல்	ேகாட்ைடைய	அைமத் க்ெகாண் 	வாழ்ந்தான்
பாரி.	அவ ைடய	காட் க் ம்	பறம் 	என்ேற	ெபயர்.	 ந் 	ஊர்கைள	உைடய
அ .	பாரி	நாளைடவில்	தன்பால்	வந் 	பா ம்	 லவர்க க் ம்	மற்றவர்க க் ம்
ஒவ்ேவார்	ஊராக	வழங்கிக்	ெகாண் 	வந்தான்.	அதனால்	அவ ைடய	 கழ்
எங் ம்	பரவிய .



				 ேவந்த ம்	பறம் 	மைலைய	 ற் ைகயிட்டார்கள்,	அவர்களால்	பறம்பின்ேமல்
ஏற	 யவில்ைல.	கீழி ந்த	ப ேய	அம்ைப	எய்தார்கள்.	அக்த	அம்பால்	ேமேல
இ ப்பவர்க க் 	எந்தத்	தீங் ம்	உண்டாகவில்ைல.	அவர்கள்	விட்ட	அம் கைள
கீேழ	இ ந்த	பைடகளின்மீ 	பட் த்	 ன்பத்ைத	உண்டாக்கின.	ேமேல
இ ப்பவர்க க் 	மைலயில்	விைளந்த	உண ப்	பண்டங்கைள	ேபா மானைவயாக
இ ந்தன.	ேபார்	ெந நாள்	நீ த்த .	கைடசியில்	 ேவந்த ம்	ேசார்ந் ேபாய்த்	தம்
பைடக டன்	மீண்டனர்.	கைடசியில்	வஞ்சகத்தால்	பாரிையக்	ெகான்றனர்.

	

				தன்	ெபண்கைள	அவர்க க் க்	ெகா க்கக்	 டா 	என்ற	உ திையக்
கைடப்பி த்தான்	பாரி.	அைதக்	காரணமாக	ைவத் 	 ேவந்த ம்	ேபார்
ெசய்தார்கள்.	மகளின்	ெபா ட் ப்	ேபார்	நிகழ்வ ண் 	என்பதற் 	இந்த	நிகழ்ச்சி
சிறந்த	சான் ம்.

				

	

				இப்ப ப்	பலவாறாகப்	ேபார்	நிக ம்ேபா ,	பைடெய த் 	வந்த	அரச ைடய
ேபார்ப்பைடகைள	எல்லாம்	ேதால்வி றச்	ெசய்கிறான்,	நாட்ைட	ஆ ம்	அரசன்;
அவன்தான்	காஞ்சிமாைல	யணிந் 	ேபார்	ெசய்கிறவன்.	கைளைய	 ற் ம்
கைளத் 	எறிவ ேபாலப்	பைகப்பைடகளில்	ஒ 	சி 	ப தி ட	எஞ்சாமல்
அ ேயா 	அழித் ப்	ேபார்க்களத்ைத	 ன்	இ ந்த ேபால	ஆக்கிவி கிறான்.
பைகமன்னர்	தமக் த்	 ணயாக	ேவ 	பலைர ம்	ேசர்த் க்ெகாண் 	வந் 	ேபார்
ெசய்கிறார்கள்.	அப்ப த்	 ைண	ெபற் ம்	அவர்களால்	ெவற்றிெபற	 யவில்ைல.
யாவ ம்	ேதால்வி	 கிறார்கள்.

	

								”மன்னர்யாைர ம்	மறம்காற்றி

								 ன்இ ந்த	 ண்க ந்தன் ”

	

				என் 	இந்தச்	ெசயைலச்	சிறப்பிக்கிற 	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல.	’ேவந்தர்



எல்லாைர ம்	சினம்	ெபாங்கிக்	கக்கச்	ெசய் ,	அவைர	 ன் 	இ ந்த
ேபார்க்களத்தினின் ம்	அ த் 	ஒட் ய '	என்ப 	இதன்	ெபா ள்.	இந்தத்
ைறக் 	 ைனக 	 ன்இ ப் 	என் 	ெபயர்.

	

				இவ்வா 	நைடெப ம்	ேபாரினிைடேய	ேவ 	சில	நிகழ்ச்சிக ம்	நிகழ்வ ண் .
அவற்ைறத்	ெதால்காப்பியத்தின்	உைரகாரர்	 றித்தி க்கிறார்.	க மரம்	த தல்
என்ப 	அவற்றில்	ஒன் .

	

				பழங்காலத்தில்	ஒவ்ெவா 	மன்னர்	 லத்திற் ம்	ஒவ்ெவா 	காவல்	மரம்	உண் .
இப்ேபா 	இைறவன்	எ ந்த ளிய	தலங்களில்	சிறப்பாக	ஒ 	மரத்ைதப்	ேபாற்றி
வழிப வார்கள்.	அைதத்	தல	வி ட்சம்	என்பார்கள்.	அ ேபால	வழிவழி	வந்த
மன்னர்கள்	பா காத் 	வ ம்	 ல	வி ட்சத்ைதேய	காவல்	மரம்	என் ம்,	க மரம்
என் ம்	ெசால்வார்கள்.	தக்க	வீரர்கைள	ைவத் 	அந்த	மரத்ைதக்	காத் 	வ வ
மன்னர்	கடைமகளில்	ஒன் .	காவல்	மரத் க் 	ஏேத ம்	தீங் 	வந்தால்	மன்னர்
லத் க்ேக	தீங் 	வ ம்	என்ற	எண்ணம்	இ ந் 	வந்த .	பைகயரசர்கள்	அந்தக்

காவல்	மரத்ைத	ெவட் வி வார்கள்.	ெவட் ய	மரத்திலி ந் 	 ர 	ெசய் 	தம்
ெவற்றிக் றியாக	ைவத் 	 ழக் வரர்கள்.

	

				ேசர	நாட் க் 	ேமற்ேக	ேமல்கடலில்	சில	தீ களில்	கடம்பர்	என்ற	அரசர்கள்
வாழ்ந்தார்கள்.	அவர்க ைடய	காவல்	மரம்	கடம் .	ேசரர்	அவர்கைள	ெவன்றனர்.
கடம்பரின்	காவல்	மரத்ைத	ெவட் 	அைதக்	ெகாண் 	 ர 	ெசய் 	அ த்தனர்.
இைதப்	பதிற் ப்பத் 	என்ற	சங்க	 ல்	 கிற .

	

								”பலர்ெமாசிந் 	ஓம்பிய	திரள் ங்	கடம்பின்

								க ைட	 தல்	 மிய	ஏஎய்

								ெவன் எறி	 ழங் பைண	ெசய்த	ெவல்ேபார்."



	

				[	பலர்	 ழ்ந் 	பா காத்த,	திரண்ட	 ங்ெகாத் க்	கைள ைடய	கடம்ப	மரத்தின்
காவைல ைடய	திரண்ட	அ மரத்ைத	ெவட் ம்ப 	வீரர்கைள	ஏவி,	அந்த	அ
மரத்தினால்	பைகவைர	ெவற்றி	ெகாண் 	அ த் 	 ழக் ம்	 ரைசச்	ெசய்த
ெவல் ம்	ேபார்.)

	

				இப்ப ேய	பைழயன்	என்பவேன	ெவன் 	அவ ைடய	காவல்	மரமாகிய	ேவம்ைப
ெவட் னான்	ஒ 	ேசரன்.

	

				நன்னன்	என் ம்	மன்ன ைடய	காவல்	மரம்	மா,	அதன்	காைய	ஒ 	ெபண்	பிறர்
அறியாமல்	ெபற் த்	தின்றாள்	என்பதற்காக	அந்தப்	ெபண்ைணக்	ெகால் ம்ப
ெசய்தான்	அரசன்.	இதிலி ந் 	காவல்	மரத்ைத	அரசர்கள்	எவ்வா
காப்பாற்றினர்கள்	என்பைத	உய்த் ணர்ந் 	ெகாள்ளலாம்.

	

				காவல்	மரத்ைதத்	த வ 	ஒ 	வீர	நிகழ்ச்சி.	பைடையச்	ேசர்ந்த	யாைன ம்
திைர ம்	நீர்த் ைறக் 	வந் 	ப ம்ேபா 	அவற்ைறச்	சிலர்	ெகான்

வி வார்கள்.	ஊ க் ப்	 றம்ேப	உள்ள	வீதிகைளச்	 ட் வி வார்கள்.	இைவ
ேபான்ற	பல	ெசயல்கைள	இலக்கணத்தில்	ெபயர்	ெசால்லிக்	 றித்த
ைறக க் ள்	அடக்கிக்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	உைரகாரர்	 வார்.	"க மரம்

த த ம்,	களி ம்	மா ம்	 ைறப்ப வன	வற்ைறக்	ேகாற ம்,	 றஞ்ேசரிையச்
த ம்	 தலியன ம்	அ த் ர்ந்தட்ட	ெகாற்றத்தின்பாற்	ப ம்"	என்

நச்சினார்க்கினியர்	எ கிறார்.

				-----------

	



				7.	�����	��������

	

				தைரயில்மட் ம்	ேபார்	ெசய் ம்	வழக்கம்	பழங்காலத்தில்	இ ந்த .	சி பான்ைம
கடற்ேபார்	நிகழ்ந்த .	பைகவர்கள்	நாட்ைடக்	 ைலக்காதவண்ணம்	பல	வைகயான
பா காப் க்கைள	அரசர்கள்	ெசய்தி ந்தார்கள்.	அங்கங்ேக	ேகாட்ைடகைளக்
கட் 	வீரர்	பலைர	ைவத்தி ந்தார்கள்.	ஒ 	காட் ல்	இவ்வா 	அைமந்த
ேகாட்ைடகள்	பல	உண் .	ேகாட்ைடைய	அரண்	என் 	ெசால்வார்கள்.

	

				அரச க் ரிய	உ ப் க்களில்	அர ம்	ஒன் .	நில	அரண்,	நீர்	அரண்,
மைலயரண்,	காட்டரண்	என் 	பலவைக	அரண்கள்	உண் .	நிலத்தி ம்	மைலயின்
ேம ம்	ேகாட்ைடகைளக்	கட் க்ெகாண் 	அரசர்கள்	பா காப் ச்
ெசய் ெகாண்டார்கள்.	ேகாட்ைடையச்	 ற்றி	ஆழமான	அகழி	இ க் ம்.	அதில்
தைலகைள	விட் 	வளர்ப்பார்கள்.	பைழய	காவியங்களில்	மதிைல ம்

அகழிைய ம்	வ ணித்தி க் ம்	ப திகைளக்	காணலாம்.	இன் ம்	தஞ்ைச,
ேவ ர்	 தலிய	நகரங்களில்	ேகாட்ைட	ெகாத்தளங்க ம்	அகழிக ம்
இ க்கின்றன.

	

				அரசர்கள்	ஒ வைர	ஒ வர்	பைகத் 	எதிரிட் 	வந் 	ஒ 	ேபார்க்களத்ேத
ெபா வார்கள்.	அப்ப யின்றி	ஓர்	அரசன்	மற்ேறர்	அரச ைடய	தைலநகைர
ற் ைக	யிட் 	அங் ள்ள	மதி க் 	ெவளிேய	நின் 	ெபா வ ம்	உண் .

மதி க் ள்	இ க் ம்	அரசன்	உள்ளி ந்தப ேய	ஆ தங்கைள	எறிந்
ேபார்ெசய்வான்.

	

				மதிலின்ேமல்	பல	வைக	ஆ தங்கைளச்	ேசமித் 	ைவத்தி ப்பார்கள்.
எதிரிகளின்ேமல்	வீசி	அவர்கைள	அழிக்க	அைவ	உத ம்.	பைடக்கலங்கைள	எறி ம்
வீரர்கள்	அங்கங்ேக	மைறவில்	நின் 	ேபாரி வார்கள்	அம் 	 தலியவற்ைற
மைறவாக	ைவத்தி க் ம்	 வாரங்க ம்	மைறவிடங்க ம்	மதிலின்ேமல்



இ க் ம்.	ஏணி	ைவத் 	ஏறாத	வைகயில்	பலவைகயான	பா காப் க்கைள
மதிலில்	அைமத்தி ப்பார்கள்.	மதில்ேமல்	மைறவாக	நின் 	அம்ைப	எய் ம்
இடத் க் 	ஏப் ைழ	என் 	ெபயர்.	வைள 	வைளவாக	மதிலின்ேமல்	இ க் ம்
உ ப் க்கைள	ஞாயில்	என் 	ெசால்வார்கள்.	மதி க் ள்ேள	வீரர்கள்	மைறவாக
நிற்பதற் 	ேமைடகள்	உண் .	அவற்ைறப்	பதணம்	என் 	ெசால் வார்கள்.

	

				மதிைலச்	 ற்றி ள்ள	அகழிையக்	கடக்கப்	பலைகயினால்	பாலம்
அைமத்தி ப்பார்கள்.	ேபார்க்காலங்களில்	அவற்ைறத்	 க்கிவி வார்கள்.
மதிற்கத கள்	மிக ம்	உ தியானைவ.	உள்ேள	ெபரிய	ெபரிய	மரவிட்டங்கைளக்
கத க் ப்பின்	பலமாக	அைமத்தி ப்பார்கள்.	யாைனகைளக்	ெகாண்
மதிற்கத கேள	இ த் 	ேமா வார்கள்.	அைவ	தம் ைடய	ெகாம் களால்
கத கைள	ேமா ம்.

	

				அகழிக் 	அப்பால்	கா கைள	வளர்த்தி ப்பார்கள்.	அவற்ைற	மிைள	என் ம்
ங்கா 	என் ம்	ெசால்வார்கள்.	அ ேவ	காட்டரண்.	மதிைல	 ற் ைகயிட் ப்

ேபார்	ெசய் 	ெவல்வ 	என்ப 	மிக ம்	அரிய	ெசயல்.	மதி க் ள்	இ ப்பவன்
மிக ம்	பா காப்பாக	இ ப்பவனாதலின்	அவைன	எளிதிேல	ேதால்வி றச்	ெசய்ய

யா .	ெவளியிலி ந் 	உண ப்	பண்டங்கள்	ேபாகாதப 	பல	நாட்கள்	 றத்ேத
தங்கி	 ற் ைகயிட	ேவண் 	வ ம்.

	

				மதிைல	 ற் ைகயிட் ப்	 றத்ேத	இ ந் 	ேபாரி ம்	ப திைய	உழிைஞத்	திைண
என்பார்கள்.	மதி க் ள்	இ ப்பவன்	ெசய் ம்	ேபார்ப்ப திைய	ெநாச்சித்	திைண
என்பர்.	இரண்ைட ேம	உழிைஞ	என் 	ெதால்காப்பியம்	 கிற .

	

				இராமபிரான்	இலங்ைகக் ச்	ெசன் 	இராவணேனா 	ேபார்ெசய்வதற் 	 ன்
விபீடணன்	அவன்பால்	அைடக்கலம்	 ந்தான்.	அப்ெபா 	இராமன்
இலக் வைனக்	ெகாண் 	அவ க் 	 ட் ம்ப 	ெசய்தான்.	உ தியாகப்
பைகவைன	ெவன் 	விடலாம்	என்ற	மன	வலிைமயினால்	ெசய்த	காரியம்	இ .
இைத,	’ெகாள்ளார்	ேதஎம்	 றித்த	ெகாற்றம்'	என் 	ெதால்காப்பியர்	வ க்கிறார்,



"பைகவர்	நாட் ைனத்	தான்	ெகாள்வதற் 	 ன்ேன ம்	ெகாண்டான்ேபால
ேவண் ேயார்க் க்	ெகா த்தைலக்	 றித்த	ெவற்றி"	என்ப 	இதன்	ெபா ள்.

	

				ஒ 	வீரேனப்	பாராட் ம்ேபா ,	"பைகவர்க ைடய	மதில்	இன் ம்	அவர்கள்
ைகயில்	இ க்க ம்	பாணர்க க் 	அந்நாட் ள்ளவற்ைறக்	ெகா ப்பதாக	உ தி

ம்	வள்ளன்ைம ைடயவேன!’	என் 	 லவர்	ஒ வர்	பா கிறார்;

	

								”ஒன்னார்

								ஆர்எயில்	அவர்கட்	டாக ம்

								பாண்	கடன்	இ க் ம்	வள்ளிேயாய்"

	

				என்ப 	 றநா ற்றில்	வ வ .

	

				‘இராமன்	இலங்ைக	ெகாள்வதன் ன்	வீடணற் க்	ெகா த்த	 ைற ம்	அ ’
என் 	உைரயாசிரியர்	அங்ேக	எ வர்.	.

	

				இவ்வா 	உ திெமாழி	 றிய	அரசன்	தன்	வலிைமயினால்	தான்	 றியவாேற
பைகவைர	ெவன் 	தன்	உ திெமாழிையக்	காப்பாற் கிறான்.	இதைனக்	கண்
லவர்கள்	பாராட் கிறார்கள்.

	

				தக ர்	யாத்திைர	என்ற	பழங்காவியத்தில்	ஒ 	 லவர்	இந்த	நிைலையப்
பாராட் ம்	பாடல்	ஒன் 	வ கிற .	'அரச க் ச்	சீற்றத்	தீப்	ெபாங்கிய .	அ
விட் 	எரிந்த .	அதன்	பயைன	இப்ேபா 	பார்க்கிேறாம்.	ேகாடரிகைள	எ த் ச்



ெசன் 	அகழிக் ப்	 றம்ேப	உள்ள	 ங்காடாகிய	மிைளைய	அழித்தார்கள்
வீரர்கள்.	பிற 	அகழிையத்	தாண் ச்	ெசன் 	மதிைல	இ த்தார்கள்.	மதிலின்
இ பா களால்	அகழிையத்	 ர்த்தார்கள்.	வாைள	ஏந்திய	அரசன்	தன்
பைடவீரர்கேளா 	மதி க் ள்	இ க்த	அரசைன	எதிர்த் 	ெவன்றான்.	அவனிடம்
இ ந்த	ெபா ள்கைளெயல்லாம்	பற்றிக்	ெகாண் 	பல க் ம்	வீசினான்.
அவற்ைறப்	பல ம்	ெபற் 	இன் ற்றார்கள்.	இவ்வா 	ஏற் 	உண்டதற்	ெகல்லாம்
காரணம்	என்ன	ெதரி மா?	அரச ைடய	சிற்றத்	தீ	விட் 	எரியவிட்ட
சிறப் த்தான்."	-	இக்க த்ைதச்	 க்கமாகச்	ெசால்கிற 	அந்தப்	பாட் .

	

								“ம வால்	மின்	ேபாய்	மதிலால்	அகழ் ர்த்

								எ வாேளா 	ஏற் ண்ட 	எல்லாம்	-	இ ெமன

								மட்டவிழ்	கண்ணி	மறேவந்தன்	சிற்றத்தீ

								விட்ெடரிய	விட்ட	மிைக."

	

				[ம -ேகாடரி.	மிைள-காட்டரண்.	ஏற் -எதிர்த் .	உண்ட - கர்ந்த .	மட்
அவிழ்	கண்ணி	மறேவந்தன்	-	ேதன்	ெசாரி ம்	மாைலைய ைடய	வீரத்ைதப்	ெபற்ற
அரசன்.	மிைக	-	சிறப் .]

	

				மதி க் ள்	இ க் ம்	ேவந்தைனப்	ெபா 	அழிக்க	ேவண் ம்	என்ற
மனேவகம்	மீ ர்வதனால்	 றத்ேத	 ற் ைகயிட்ட	அரசன்	சில	சமயங்களில்	சபதம்
ெசய்வான்.	‘இன் 	பக க் ள்	இந்த	மதிைலக்	ைகக்	ெகாள்ளாமல்	நான்
உண்பதில்ைல’	என் 	அவன்	வஞ்சினம்	 கிறான்.	இப்ப ச்	ெசான்னைதக்	ேகட்ட
லவர்கள்	வியப்பைடகிறார்கள்.	‘இவன்	வயி 	வாட	இந்த	மதிைல	ெவன் 	பலைர
அழித் 	விட் ப்	பின்ேப	உண்ணப்	ேபாகிறான்.	இவ்வள 	நாள்	ஆறாமல்	பசித்
தீயினால்	நலிந்த	 ற் வ ைடய	வயி 	எப்ப ப்	 ைடத் 	ெவ க் ேமா,
அறிேயாம்’	என்கிறார்கள்.

	



								”இற்ைறப்	பக ள்	எயிலகம்	 க்கன்றிப்

								ெபாற்றாரான்	ேபான	கங்ைகக்	ெகாள்ளானால்!-எற்றாங்ெகால்

								ஆறாத	ெவம்பசித்தீ	ஆற	உயிர்ப கி

								மாறா	மறலி	வயி .”

	

				[எயிலகம்	-	மதிலின்	உள்ளிடம்.	ெபாற்றாரான்	-	ெபான்	மாைலைய	அணிந்த
அரசன்.	ேபானகம்-உண .	எற்றாம்	ெகால்	-	என்ன	ஆ ேமா?	மறலி	-	 ற் வன்.]

	

				இவ்வா 	மதிைல	 ற் ைகயிடச்	ெசல் ம்	அரச ம்	நல்ல	நாள்	பார்த் க்
ைடைய ம்	வாைள ம்	 றப்பட	வி வான்.	 ரசத் க் ப்	 ைச	ெசய்
ழக் ம்ப 	ெசய்வான்.

	

				தன்	பைடகேளா 	அரசன்	 றப்பட் 	வி கிறான்.	அவ ைடய	ஊக்கத்ைத ம்,
பைகவன்பால்	ெகாண்ட	சிற்றத்ைத ம்,	தக்கப 	ஆராய்ந் 	ேபாைர	நடத் ம்
திறைமைய ம்,	ேபா க் 	ஏற்ற	ெபா ட்சிறப்ைப ம்	கண் 	 லவர்கள்
பாராட் கிறார்கள்;	இவ்வள 	த திகைள ம்	ெபற்ற	அரச க் 	எவ்வள 	ெபரிய
அரணாக	இ ந்தால்	என்ன?	இவ க் 	அகப்படாத	ேகாட்ைடேய	இல்ைல’	என்
வியப்பைடகிறார்கள்.	அரச ைடய	நிைலையக்	கா ம்ெபா 	அவர்க க் ப்
பைழய	ெசய்திகெளல்லாம்	நிைன க் 	வ கின்றன.	தி மால்	ேசா	என் ம்
அரணத்ைத	 ன் 	அழித்தான்.	அவன்	தானா	இவன்?’	என் 	 லவர்கள்
பாராட் கிறார்கள்.	"சிவபிரான்	அன் 	உழிைஞையச்	 	வானிேல	பறந்த	 ன்
மதில்கைள	அழித்தான்’	என் 	திரி ராந்தகைன	நிைனக்கிறார்கள்.	வீரர்களில்
வீரனாகிய	 கைன	மறந் 	வி வார்களா?	 ரபன்மனாகிய	அ ரன்	கட க் ள்
மைறந் 	மாமரமாகி	நின்றன்.	கடைலேய	நீரரணாகக்	ெகாண் 	அவன்	நின்றேபா
தன்	ேவைல	ஒச்சி	அவைன	அழித்தான்	 கன்,	இைதப்	பாராட் கிறார்கள்
லவர்கள்.	இந்தத்	 ைறையக்	காந்தள்	என் 	 வர்.

	



								”க ங்கட ள்	மாத்த ந்தான்

								ெச ங்காந்தட்	சிறப் ைரத்தன்	 ."

	

				[கரிய	கடலினிைடேய	 ரனாகிய	மாமரத்ைத	அழித்தவ ைடய	காந்தட்
கண்ணியின்	சிறப்ைப	எ த் ச்	ெசான்ன .]

	

				ெப ம்பைட	மதிைல	ேநாக்கிச்	ெசல்கிற .	மதிலின்	 றத்ேத	வந் 	தங் கிற .
வீரர்கள்	மதிைலப்	பார்க்கிறார்கள்.	அ 	எளிதிேல	கவர்வதற் 	உரியதாகத்
ேதாற்றவில்ைல.	"வீரபானமாகிய	ம ைவ	மயிைலப்	ேபான்ற	மங்ைகயர்	ெகா க்க
அதைன	உண் 	வீரர்கள்	கண்கள்	கனல்	ெகாப் ளிக்கப்	ேபார்	ெசய்யத்	ெதாடங்கி,
மதிலில்	உள்ளவர்கள்	அழி ம்ப 	ெபா தா ம்,	பைகயரச ைடய	மதிைல
ெவல்வ 	அரி ’	என் 	 கின்றனர்.	‘ கழ்	ெக ம்ப 	நம்	உயிேர	ெபரிெதன்
பா காத் க்	ெகாண்டா	நிற்ப ?	இைதவிட	இழிவான	காரியம்	ேவ 	இல்ைல.
எல்லா ம்	வாைள ம்	ேகடயத்ைத ம்	எ த் க்	ெகாள் ங்கள்.	மதிலி ள்ளி ந்
அம் 	வ ெமன் 	ஏன்	அஞ்ச	ேவண் ம்?	ைகயில்	கி கைள	எ த் க்
ெகாண்டால்	அந்த	அம் க் ப்	பயப்பட	ேவண் ய	அவசியம்	இல்ைல’	என் 	பிற
ைதரியம்	ெகாள்கிறார்கள்.	ேகடயத்ைதக்	கி 	என் ம்	ேதால்	என் ம்
ெசால்வார்கள்.	அைத	ஏந் ம்	பைடையக்	கி பைட	என்பர்.	அதன்	சிறப்ைபச்
ெசால் ம்	 ைறக் த்	ேதாலிழிைஞ	என் 	ெபயர்.

	

				மதிைல	அ வதற் 	 ன் 	மிைளையக்	கடந் 	ெசல்வார்கள்.	மிைள	என்ப
அகழிக் 	அப்பால்	பா காப் க்காக	அைமந்த	கா .	அதைன	அழித் விட் 	ேமேல
ெசல் கிறார்கள்.	காட் க் 	அப்பால்	மதிைலச்	 ற்றியி ப்ப 	அகழி.	அைதக்
கிடங் 	என் ம்	ெசால்வார்கள்.	ேதாணிையக்	ெகாண் ம்	ெதப்பம்
தலியவற்ைறக்	ெகாண் ம்	அகழிையக்	கடக்க	 யல்கிறார்கள்.	அப்ெபா

பைகவர்கள்	மதில்ேமல்	இ ந்தப ேய	அம் கைள	வீ கிறார்கள்.	அப்ப 	வீசி ம்
அவற்றினின் ம்	அவர்கள்	தம்ைம	பா காத் க்	ெகாள்கிறார்கள்.	ேபார்
அகழியிேல ம்	நைடெப கிற .	இைதப்	பாசி	நிைல	என்பர்.	நீரின்ேமல்	மிதந்
அைல ம்	பாசி	ேபான்ற	நிைலயில்	அந்த	வீரர்கள்	இ க்கிறார்கள்.



	

				அகழிையக்	கடந் 	ஏறிவி கிறார்கள்.	அப்பால்	வாைனயளாவிய	மதில்
இ க்கிற .	அதன்ேமல்	ெபரிய	ஏணிையக்	கட் 	நி த்தி	ஏ கிறார்கள்.	அப்ேபா
ேமலி ந் 	மதிலிக் ரிய	மன்ன் ைடய	வீரர்கள்	பலவைக	ஆ தங்கைள
வீ கிறார்கள்.	பழங்காலத்தில்	அவர்கள்	பயன்ப த்திய	பைடக்கலங்க க்
ெவவ்ேவ 	ெபயர்	இ க்கிற .	கல் க் ண் கைளப்	ேபான்றன	சில;	அவற்ைற
இடங்கணி	என்பர்;	பாம்ைபப்	ேபால	சில	சீறி	வ ம்;	 ரங்ைகப்	ேபாலச்	சில	பாய்ந்
பற் ம்;	அவற்ைறப்	பாம் 	என் ம்	க ரங் 	என் ம்	வழங் வார்கள்.
வில்லிலி ந் 	அம்ைப	வீ வார்கள்;	ேவைல	வீ வார்கள்;	ப க்கக்	காய்ந்த
மணைல	வீ வார்கள்.	இவற் க்ெகல்லாம்	தப்பிக்ெகாண் 	 ற் ைகயி ம்
வீரர்கள்	ஏணியின்ேமல்	ஏ கிறார்கள்.	உ ம்ைபப்	ேபால ம்	பாம்ைபப்	ேபால ம்
விடாப்பி 	யாகப்	பற்றிக்ெகாண் 	ஏ கிறார்கள்.

	

				எப்ப ேயா	மதிலின்ேமல்	வீரர்கள்	ஏறிவி கிறார்கள்.	மதி க் ள்ேள ம்
காவற்கா 	இ க்கிற .	பறைவையப்	ேபால	அத ள்ேள	 திக்கிறார்கள்.

	

				’ெகா கள்	உயர்ந் 	நிற் ம்	மேலயிலி ந் ,	நிலத்ைதப்	பார்த் 	அதில்	உள்ள
இைரையக்	ெகாள்ள	நிைனக் ம்	பறைவக்	 ட்டத்ைதப்ேபால,	பைகவ ைடய
பலெமல்லாம்	ஒழி ம்ப ,	மத்தளத்ைதப்	ேபான்ற	வலிய	ேதாைள ைடய	வீரர்கள்
மதி க் ள்ேள	ஆரவாரம்	ெசய்தப 	பாய்ந் 	இறங்கினார்கள்’	என் 	 றப்ெபா ள்
ெவண்பா	மாைல	இந்தக்	காட்சின்யச்	ெசால்கிற .

	

								”ேகா யர்	ெவற்பின்	நிலம்கண் 	இைரக ம்

								ேதா ெகாள்	 ள்ளின்	ெதாைகஒப்பக்	-	 டார்

								 ரணகத் ப்	பாற	 ழ த்ேதான்	மள்ளர்

								அரணகத் ப்	பாய்ந்திழிந்தார்	ஆர்த் ."



	

				[ேகா -சிகரம்.	ேதா - ட்டம்.	 டார்-பைகவர்.	 ரண்-பலம்.	பாற-அழிய,
ழ -மத்தளம்.	மள்ளர்-	வீரர்.	அரண்	அகத் -மதி க் ள்ேள.	இழிந்தார்.

இறங்கினர்.]

	

				சில	ெபரிய	இராசதானி	நகரங்களில்	 ன் 	மதில்கள்	இ க் ம்.	 ற	மதில்
ஒன் ;	அப்பால்	இ ப்ப 	இைட	மதில்;	அதற் ம்	அப்பால்	அரண்மைனையச்
ற்றியி ப்ப 	அக	மதில்.	ஒ 	மதிைலத்	தாண் 	உள்ேள	 ந் 	உள்ேள	உள்ள

காட்ைட ம்	தாண் வதற் ள்	மதி க் ள்	உள்ள	வீரர்கள்	ெபா 	எதிர்ப்பார்கள்.
ஒ வா 	ெவன் 	ேமல்ெசன்றா ம்	அப்பால்	மற்ற	இ 	மதில்கைள ம்	ெவன்
உட்ெசல்ல	ேவண் ம்.

	

				மதிலின்	 றத்ேத	 ற் ைகயிட்ட	பைட	தங் கிற .	மதில்	 க்ேக	நிற்ப
கண் 	பைடவீரர்கள்	சற்ேற	தியங் கிறார்கள்.	அப்ேபா 	காைல	ேநரம்.
மதி க் ள்ளி ந் 	 ரசம்	 ழங் கிற .	அதன்	ஒலி	 றத்ேத	உள்ள
வீரர்க க் ச்	ச க்க 	ெகா த்த 	ேபால	இ க்கிற .	அரச க் 	மான
உணர்ச்சி	எ கிற .	அவன்	கண்கள்	சிவக்கின்றன.	தன்	ேவைலப்	பார்க்கிறான்;
பைடத்	தைலவர்கைளச்	சீ ம்	 லி	ேநாக் வ 	ேபாலப்	பார்க்கிறான்.	அப்ேபா தான்
அங்ேக	சில	வீரர்கள்	அ ப் 	 ட் 	உண 	சைமக்க	ஏற்பா 	ெசய்கிறார்கள்.
ரெசாலி	அவர்கள்	காதில்	வி கிற .	அரசன்	கண்களில்	கனல்

ெகாப் ளிப்பைத ம்	பார்க்கிறார்கள்.	அவ்வள தான்.	அவர்க ைடய	மான ம்
ெகா ந் விடத்	ெதாடங் கிற .	சைமயல்	ெசய் ம்	பாத்திரங்கைள ம்
அகப்ைபகைள ம்	கரண் கைள ம்	அப்ப ேய	வீசி	மதி க் ள்	எறிகிறார்கள்:
"இனிேமல்	மதி க் ள்	 ந் 	மாைலயில்	அங்ேக	சைமயல்	ெசய் 	சாப்பி ேவாம்'
என் 	உ தி	 கிறார்கள்.

	

								”கால்	 ரசம்	மதில்	இயம்பக்	கண்கனன்

								ேவைல	விறல்ெவய்ேயான்	ேநாக் த ம்-மாைல



								அ கம்	அ சில்என் 	அம்மதி ள்	இட்டார்

								ெதா கழலார்	 ைழ	 ப் .”

	

				[மதில்	இயம்ப-மதி க் ள்	ஒலிக்க.	ேவைல-தன்	ைகயில்	உள்ள	ேவலா தத்ைத.
விறல்	ெவய்ேயான்.	ெவற்றிைய	வி ம் ம்	அரசன்.	அ கம்	அ சில்-ேசா
சைமப்ேபாம்.	ெதா 	கழலார்-வீர	கண்ைடைய	அணிந்த	வீரர்கள்.	 ைழ-அகப்ைப,
ெதா கழலார்	மதி ள்	இட்டார்]

				---------

	



				8.	��������	������

	

				பைகவ ைடய	மதிைல	 ற் ைகயிட் ப்	ேபார்	ெசய் 	ெகாண் க்கிறார்கள்
வீரர்கள்.	மதி க் ள்	இ க் ம்	ேவ	ந்தன்	மதிற்கதைவத்	திறந் 	ெவளிேய	வந்
ேபாரிடவில்ைல.	பல	காலம்	இந்த	 ற் ைக	ெதாடர்ந்தால்	உள்ேள	இ க் ம்
மக்க க் 	உண ப்ெபா ள்	 ைறந் வ ம்.	அவர்க ைடய	வாழ் 	அல்ல க்
இடமா ம்.	மதி க் 	உரியவனாகிய	அரசன்	ெவளிேய	வந் 	ேபாரி ம்	ைதரியம்
இல்லாமல்	மதில்	கைதைவத்	திறந் 	சமாதானம்	ேபச	 ன்வராம ம்
இ ப்ப ண் .	அப்ேபா 	 ற் ைகயி ம்	ேவந்தன்	உள்ேள	உள்ள	மக்கள்
ன் வைத	எண்ணி	இரங்கி	மதிற் ள்	இ க் ம்	அரச க் ,	“	நீ

மதிற்கதைவத்	திறந் 	சமாதானம்	ேபச	வந்தால்	நாம்	ஏற் க்	ெகாள்கிேறாம்”
என் 	ெசால்லி	அ ப் வான்.

	

				பழங்காலத்தில்	இப்ப 	நிகழ்ந்த	நிகழ்ச்சி	ஒன்ைறப்	 ற	நா ற்றிலி ந்
அற்கிேறாம்.	நலங்கிள்ளி	என் ம்	ேசாழ	மன்னன்	உைற ைர	இராசதானியாக்
ெகாண் 	ஆண் வந்தான்.	ேசாழக்	 லத்தில்	பிறந்த	ெந ங்கிள்ளி	என்பவரின்

	நில	மன்ன்னாக	வாழ்ந் 	வந்தான்.	அவ க் ச்	ேசாழப்	ேபரரைசேய	ைகப்பற்ற
ேவண் ம்	என்ற	ஆைச	உண்டாயிற் .	ஆயி ம்	அதற் ரிய	பைடப்பலம்	அவனிடம்
இல்ைல.	நலங்கிள்ளி	ேவ 	நாட் க் ப்	ேபாரிடச்	ெசன்றி ந்தேபா 	அவ க் ரிய
ஆ ர்	என் ம்	இடத்ைதக்	ைகப்பற்றிக்ெகாண் 	அங்கி ந்த	ேகாட்ைடயில்
பைடக டன்	 ந்தான்	ெந ங்கிள்ளி.

	

				நலங்கிள்ளிக் 	அவன்	ெசயல்	ெதரிய	வந்த .	உடேன	ஒ 	சி 	பைடைய
அ ப்பிக்	ேகாட்ைடைய	 ற் ைகயிடச்	ெசய்தான்.	ேகாட்ைடக்	கதைவ
உைடக்காமல்,	மதி க் ச்	ேசதம்	ஏ ம்	ேநராமல்,	ேகாட்ைடக் 	ெவளிேய
பைடகைள	நிற் ம்ப 	மட் ம்	ஏவினன்.	தன்	ேகாட்ைட	பிறன்	ைகயில்
அகப்பட் ந்தா ம்	அதைன	அழிக்க	அவ க் 	மனம்	வரவில்ைல.	சில	காலம்
மதிலின்	 றத்ேத	பைட	பா காப்பாக	இ ந்தால்	உள்ேள	உள்ளவர்கள்	உண க்
வழியில்லாமல்	திண்டா ம்ப 	ேந ம்.	அப்ேபா 	உள்ேள	 ந்தி ந்தவன்	தாேன
கதைவத்	திறந் 	ெகாண் 	சமாதானத் க் 	வந் 	வி வான்	என் 	நலங்கிள்ளி



எண்ணினான்.	ஆனால்	ெந ங்கிள்ளி	அவ்வா 	ெசய்யவில்ைல.	உள்	இ ந்த	ப ேய
தன்	வீரர்கைள	ெவளியிேல	உள்ள	பைடயின்	மீ 	அம்ைப	எய்யச்	ெசய்தான்;
ஆ தங்கைள	வீசச்	ெசய்தான்.	அவற்றினின் ம்	தங்கைளப்	பா காத் க்
ெகாள் ம்	கவசங்க ம்	ேகடயங்க ம்	 றத்தில்	இ ந்த	பைடவீரர்களிடம்
இ ந்தன.	ஆைகயால்	உள்ேள	இ ந் 	வ ம்	ஆ தங்க க் 	அவர்கள்
அஞ்சவில்ைல.

	

				தங்கள்	ஆ தங்களால்	ஒன் ம்	பயன்	இல்லாத 	கண் 	உள்ேள	இ ந்த	வீரர்கள்
ம்மா	இ ந் விட்	டார்கள்.	ெவளியில்	நலங்கிள்ளியின்	பைட	பாைளயம்

இறங்கியி ந்த .	நாளாக	ஆக	உள்ேள	உணவில்லாப்	பஞ்சம்	தைலகாட் ய .
ரட் ப்	பி வாதமாக	ெந ங்கிள்ளி	இ ப்பதனல்	மதி க் ள்	இ க் ம்

மக்க க் த்	 ன்பம்	உண்டா ம்	என்பைத	நலங்கிள்ளி	உணர்ந்தான்.	தம்
அைவக்களப்	 லவராகிய	ேகா ர்கிழாைர	உள்ேள	ேபாய்த்	 	ெசால்ல
அ ப்பினான்.	பயத்தினால்	அ ப்ப	வில்ைல;	க ைணயினல்	அ ப்பினான்.

	

				 லவர்	உள்ேள	ெசன்றார்,	அவர்	வ வைத	ஓர்	ஒைலயில்	எ தி	அம்பிேல	ேகாத்
உள்ேள	விழச்	ெசய்தான்	நலங்கிள்ளி.	ஒைலயில்	உள்ள	ெசய்திையக்	கண்ட
ெந ங்கிள்ளி	ேகா ர்கிழாைர	வரேவற்கச்	சித்த	மானான்.	அவைர	மட் ம்
உள்ேளவிட	ஏற்பா 	ெசய்தான்.

	

				ேகா ர்கிழார்	மதி க் ள்ேள	ெசன்றார்.	அங்ேக	உள்ள	காட்சிகைளக்	கண்டார்.
மக்கள்	ப ம்	இடர்கள்	அவ க் த்	ெதரியவந்தன.	யாைனப்பைடையப்	பார்த்தார்.
ேபாதிய	கவளம்	கிைடக்காைமயால்	யாைனகள்	எ ம் ம்	ேதா மாக	இ ந்தன.	பசி
தாங்காமல்	அ க்க 	பிளிறின.	மகளிர்	 கத்தில்	ெபாலிேவ	இல்ைல.	ேவண் ய
அள 	தண்ணிர்	இல்லாமல்	மக்கள்	வ ந்தினார்கள்.	இவற்ைற	ெயல்லாம்	கண்
மனம்	வ ந்திய	அவர்	ெந ங்கிள்ளி ன்	ெசன்றார்,	அவைனப்	பார்த் ப்	ேபசத்
ெதாடங்கினர்;	"இங்ேக	உன்ைனச்	 ழ	இ க் ம்	காட்சிகைளப்	பார்த்தாயா?	உன்
பைடயி ள்ள	யாைனகள்	 ன் 	எப்ப 	இ ந்தன?	இப்ேபா 	எப்ப 	இ க்கின்றன?
நாள்ேதா ம்	ெபண்	யாைனகளின்	 ட்டத்ேதா 	ஆண்யாைனகள்	 ளத் க் ச்
ெசன் 	ப ந் 	நீரா 	மகி ம்,	ெநல்ைலக்	கதிேரா 	தின்பன	அைவ,	ெநய் ம்
ேசா மாகப்	பிைசந் 	த ம்	கவளத்ைத	உண் 	நைடேபா வன	அைவ.	இப்ேபா
அைவ	கட் த்தறிைய	 றிக்கின்றன;	ெவ ம்	நிலத்ைதத்	 திக்ைகயால்



ழா கின்றன;	பசி	தாங்காமல்	 ழங் கின்றன;	அ க்க 	ெப ச்
வி கின்றன.”

	

				ெந ங்கிள்ளி	இப்ேபா 	ெப ச் 	விட்டான்.	அவன்	ஏ ம்	ேபசவில்ைல.
ேகா ர்கிழார்,	அவன்	ஏதாவ 	ெசால்வான்	என் 	எண்ணிச்	சிறிேத	நி த்தினார்,
அவன்	உண்ைமைய	எப்ப 	ம க்க	 ம்?	 லவர்	மீண் ம்	தம்	ேபச்ைசத்
ெதாடர்ந்தார்;	”யாைனகள்	இ க்கட் ம்.	மக்கள்	என்ன	ெசய்கிறார்கள்?
ழந்ைதகைளப்	ெபற்ற	தாய்மார்கள்	ேபாதிய	உண 	இல்லாமல்	ெமலிந்தி க்-

கிறார்கள்.	தம்	 ழந்ைதக க் 	ஊட் வதற் ப்	ேபாதிய	பால்	அவர்களிடம்
இல்ைல.	அந்தக்	 ழந்ைதகள்	பசியினால்	அல வ 	உன்	காதில்	விழவில்ைலயா??”

	

				ெந ங்கிள்ளியின்	 கத்தில்	வாட்டம்	உண்டாயிற் .	அவன்	ேகாபம்
ெகாள்ளவில்ைல.	இந்த	அவலக்	காட்சிகைள	நாள்ேதா ம்	பார்க்கிறவன்தாேன
அவன்?

	

				“மங்கல ள்ள	அந்த	மங்ைகயர்	நிைல	எப்ப 	இ க்கிற ?	அவர்கள்	நன்றாக
வா ம்ேபா 	ேவைளக் 	ஒ 	 ைவ	 த் க்	ெகாள்கிறவர்கள்.	இப்ேபா
கணவன்மார்	அ கில்	இ க்க ம்	 	இல்லாமல்	ெவ ம்	 ந்தைல	 த் க்
ெகாள்கிறார்கள்.	தி மகள்	விலாசம்	நிரம்பி	நிற்க	ேவண் ய	இடத்தில்	இந்தக்
காட்சிையக்	காண்கிேறன்.	மக்க க்ேகா	ேபாதிய	உண 	இல்ேல.	 க்க	நல்ல
தண்ணீர்	கிைடக்கவில்ைல.	இவற்ைற	ெயல்லாம்	நீ	பார்க்கிறாயா,	இல்ைலயா?	இ
உன்	ஆண்ைமக் 	அழகா?	அறந்தான்	ஆ மா?"

	

				ெந ங்கிள்ளியின்	உள்ளத்ைதப்	 லவரின்	ெசால்லம் கள்	 ைளத்தன.	அவன்
அழாக் ைறயாகக்	ேகா ர்கிழாைரப்	பார்த்தான்;	“தாங்கள்	என்ன	என்ன	ெசய்யச்
ெசால்கிறீர்கள்?’	என் 	ேகட்டான்.	இந்தச்	சந்தர்ப்பத்ைத	எதிர்பார்த்தி ந்த	 லவர்
தம்	அறி ைரைய	உடேன	ெசால்லலானர்.

	



				”நீ	இப்ேபா 	இரண் 	காரியங்கள்	ெசய்யலாம்.	ஒன் 	அறச்ெசயல்;	மற்ெறன்
ஆண்ைமச்	ெசயல்,	அறத்ைதக்	க தினயானால்	ேகாட்ைடக்	கதைவத்	திறந் ,
இ 	உன்	ேகாட்ைட”	என் 	ெசால்லிச்	சமாதானம்	ெசய் ெகாள்வ 	நல்ல .
ஆண்ைமையக்	க தினயானால்	ேகாட்ைடையத்	திறந் 	ெவளியிேல	வந்
எதிர்த் ப்	ேபார்	ெசய்வ 	 ைற.	ேகாட்ைடக்	கதைவ	அைடத் க்	ெகாண்
மக்கள்	பசியா ம்	தாகத்தா ம்	வா ம்ப 	ெசய்வ 	அற ம்	அன் ;	ஆண்ைம ம்
அன் .”

	

				இைதக்	ேகட்ட	ெந ங்கிள்ளி	சமாதானத் க் 	வரத்	 ணிந் 	மதிற்கதைவத்
திறந்தான்.	ேகா ர்	கிழார்	 	ெசன் 	சந் 	ெசய்வித்தேபா 	 றிய	அற ைர
றநா ற்றில்	44-ஆவ 	பாடலாக	அைமந்தி க்கிற .

	

								"அறைவ	ஆயின்	நின 	எனத்	திறத்தல்

								மறைவ	ஆயின்	ேபாெரா 	திறத்தல்

								அறைவ ம்	மறைவ ம்	அல்ைல	யாகத்

								திறவா 	அைடத்த	திண்ணிைலக்	கதவின்

								நீள்மதில்	ஒ சிைற	ஒ ங் தல்

								நr த்தக	 ைடத் இ 	கா ங்	காேல"

	

				என் 	 வ 	அந்தப்	பாடல்.	"	நீ	அறத்தின்	வழி	நடப்பவனாக	இ ந்தால்,	”இ
நின் ைடய	ேகாட்ைட'	என் 	ெசால்லி	இைதத்	திறந் வி வாயாக!	மறம்
ெபா ந்தியவ	னானால்	ேபார்ெசய்வதற்காவ 	திறந் 	வி வாயாக!	அவ்வாறன்றி
அறம்	மறம்	இரண் ம்	இல்லாதவனாக,	திறக்காமல்	அைடத்த	திண்ணிய	நிைலைய
உைடய	கதவிைனப்	ெபற்ற	உயர்ந்த	மதிலின்	ஒ 	பக்கத்ேத	ஒ ங்கி	யி த்தல்
நாணத்த ம்	ெசயல்	ஆ ம்,	ஆராய்ந் 	பார்த்தால்"	என்ப 	இதன்	ெபா ள்.



	

				இவ்வா 	ேகாட்ைடைய	 ற் ைக	இ ம்ேபா 	சமாதானம்	ெசய் ெகாள் ம்
நிகழ்ச்சி ம்	நடப்ப ண் .

				★

	

				 ற் ைக	நடக் ம்ேபா 	மதில்கதைவ	உைடத் 	உள்ேள	 கின்றனர்	பைட	வீரர்.
அங்ேக	உள்ள	யாைனப்	பைடைய ம்	மதிலின்	காவைல ம்	அவர்கள்	ைகக்
ெகாள்கிறார்கள்.

	

				சில	சமயங்களில்	உள்ேள	இ ப்பவ க் 	நண்பனாகிய	அரசன்	அவ க் த்
ைணயாகப்	பைட டன்	வ வ ண் .

	

				மதிைல	அழித்த	அரசன்	அதற் ள்	க ைதைய	விட் 	ஒட் கிறான்,
ேசாழிைய ம்	ேவல	 ள்ைள ம்	 கிறான்.	"க ைதேயரால்	உ 	உண்ணா
வரைக ம்	ெகாள்ைள ம்	விைதத்தான்’	என் 	இைதப்	 லவர்கள்	பா வார்கள்.
வர 	என்ப 	ேசாழிைய;	ெகாள்	என்ற 	 ள்ைள,

	

								”எ ெதழில்	மாடத் 	இடெனலாம்	 ாறிக்

								க ைதஏர்	ைகெயாளிர்ேவல்	ேகாலா	-	உ ததற்பின்

								ெவள்வர 	ெகாள்வித்	தி ம்	விளியாதால்

								கள்விர 	தாரான்	கதம்,"

	



				[சித்திரங்கைள	எ திய	அழகிய	மாடங்களின்	இடங்கைளெயல்லாம்	இ த் க்
க ைதேய	ஏராக ம்	ைகயில்	விளங் ம்	ேவேல	ேகாலாக ம்	உ 	அதன்பிற
ேசாழிைய ம்	ேவல	 ள்ைள ம்	விைதத்தா ம்,	ேதன்	கலந்த	மாைலைய ைடய
அரசன 	ேகாபம்	ேபாகவில்ைல.	 றி-அழித் .	விளியா -ேபாகா .	கதம்-
ேகாபம்.]

	

				இ 	“உ 	வித்தி தல்"	என் ம்	 றத் ைற.

	

				மதிைலக்	ைகக்ெகாண்ட	ேவந்தன்	தன்	ைக	வா க் 	நீராட் 	அதற் ப்	 ைச
இடச்	ெசய்கிறான்.	அதில்	ெவற்றி	த ம்	கட ளாகிய	ெகாற்றைவைய	ஆவாகனம்
ெசய் 	வழிப கிறான்.	தா ம்	அங்ேக	ெவற்றி	நீராட்ைட	நடத் கிறான்.
இ வைரயில்	பிறர்	ைகயில்	அகப்படாத	அந்த	மதிெலன் ம்	 மரிையக்	ைகப்பற்றி
நீரா யதனால்	இதைன	மண் 	மங்கலம்	என்பர்	 லவர்.	பைகயரச ைடய
மதிலாகிய	 மரிேயா ம்	தி மணம்	ெபா ந்திய	சிறப்ைபச்	ெசால் வ 	இந்தத்
ைற.

	

								”வணங்காதார்	மதிற் மரி	ெயா

								மணங் ய	மலி ைரத்தன் ”

	

				என்ப 	இதன்	இலக்கணம்.

	

				மதி க் ள்	இ ந்த	அரச ைடய	மகைள	ேவட் 	ேவ 	அரசன்	எதிர்த் 	வந்
மதிைல	 ற் ைகயி வ ம்	உண் .	பாரி	மகளிைர	வி ம்பிய	ேசர	ேசாழ
பாண் யர்க க் 	அவன்	தன்	மகளிைரக்	ெகா க்க	ம த்தான்.	அ 	காரணமாக
அந்த	 ன் 	மன்னர்க ம்	ேசர்ந் 	பாரியின்	பறம் 	மைலைய
ற் ைகயிட்டார்கள்.



	

				உள்ேள	இ க் ம்	அரசன்	தன்	வலியின்ைமைய	உணர்ந் 	 ற் ைகயிட்ட
ேவந்தனப்	பணிந் 	திைறகைள	அளிப்ப ம்,	அவற்ைறப்	ெபற் க்ெகாண் 	சினம்
ஆறி	எதிர்த் 	வந்த	அரசன்	தன்	நா 	தி ம் வ ம்	உண் .

	

				மதிைலக்	ைகக்ெகாண் 	தன்	அதிகாரிைய	அங்ேக	ைவத் விட் ச்	ெசல்லாமல்
அரசன்	சில	காலம்	அங்ேக	தங் கிறான்.	பைகவைரச்	சார்ந்தவர்கள்	தி ெரன்
எங்கி ந்தாவ 	வந் 	எதிர்க்கக் மாதலின்	இவ்வா 	ெசய்கிறான்	தன்
பைடகைள-ெயல்லாம்	வ வித் 	வீரர்க க் 	ஏற்ற	வைகயில்	தனித்தனிேய
சிறப் ச்	ெசய்கிறான்.	அரச ைடய	அன்ைப ம்	ஆண்ைமைய ம்	கண் 	வியந்
அவ்வீரர்கள்	தமக் ச்	ெசய்த	சிறப் க்கைள	ஏற் க்ெகாள்கிறார்கள்.

	

				ேவ 	மதில்களில்	உள்ள	பைகயரசர்கள்	இந்த	உ தியான	மதில்	இவ்வரச க்
உரிைமயானைதக்	கண் 	தம்மால்	இனி	ஒன் ம்	ெசய்ய	இயலா 	என்
அஞ் கிறார்கள்.	‘இனி	இவைனப்	பணிந் 	வாழ்வைதயல்லாமல்	ேவ 	காரியம்
இல்ைல"	என் 	உணர்ந் 	யாவ ம்	தம்மதிைல	விட் 	வந் ,	ெவற்றி	ெபற்ற	அரசன்
தாளில்	வி ந் 	பணிகிறார்கள்.	ஒ 	மதிைல	 ற் ைகயிட் 	ெவன்ற	வீரத்தின்
உரம்	எங் ம்	பரவிப்	ேபார்	இல்லாமேல	பல	பைகவைர	அ பணியச்	ெசய் வி கிற .
இவ்வா 	 ற் ைகயில்	ெவற்றி	ெபற்ற	வீ ைடய	ேவந்தன்,	பைகவர்	தன்	தாள்
பணிய,	தான்	ைகப்பற்றிய	ேகாட்ைடயினிைடேய	ெவற்றி	சீரா ,	மன	நிைறேவா
வீற்றி க்கிறான்.

	

				இத்தைன ம்	உழிைஞத்	திைணெயன் ம்	ப தியில்	வ ம்	ெசய்திகளாம்.

				--------------

	



				9.	�����	�����	�����

	

				மதிைல	ேவற் 	அரசன்	 ற் ைக	இ ம்ேபா 	அந்த	மதிைல ைடய	ேவந்தன்
பல	வைகயா ம்	மதிைலக்	காப்பாற்றிப்	பைகேவந்தைனப்	 றங்காட் 	ஒடச்	ெசய்
வி வான்.	அயலிடத்திலி ந் 	வந் 	ெபா ம்	ேவந்த ைடய	நிைலையவிடக்
ேகாட்ைட	ெகாத்தளங்க டன்	இ க் ம்	ேவந்தன்	நிைல	மிக்க	பா காப்ைப
உைடய .	 ற் ைகயி ம்	ேவந்தன்	மிகப்	ெபரிய	பைட ம்	சிறந்த
பைடக்கலங்க ம்	உைடயவனாக	இ ந்தால்தான்	ஒ 	ேகாட்ைடைய	 ற் ைக
இட ம்.

	

				பழங்காலத்தில்	அரசர்கள்	தங்கள்	இராசதானி	நகரில்	ேகாட்ைடைய	அைமத் ப்
பைகவரால்	ஊ பா 	ேநராமல்	காவல்	ெசய் 	விந்தனர்.	பிற்காலத் 	மன்னர்க ம்
ேகாட்ைட	ெகாத்தளங்கைளக்	கட் த்	தம்	நகரங்கைளக்	காத் 	வந்தார்கள்.	சில
நகரங்களில்	இன் ம்	ேகாட்ைடகள்	இ ப்பைதப்	பார்க்கலாம்,	இராசதானி	நகர்
மட் மன்றி	ேவ 	 க்கிய	இடங்களி ம்	 ன் களி ம்	அரசர்	ேகாட்ைடகைளக்
கட் யி க்கிறார்கள்.	எப்ேபா ம்	தைலநகரிேலேய	அரசன்	இ ப்பான்	என்
ெசால்வதற்கில்ைல.	தன்	நாட் ல்	உள்ள	இடங்கள்	பலவற்றிற் ம்	ெசன் 	ெசன்
பார்த் 	வ வ ம்	 மக்க ைடய	 ைறகைள	அறிந் 	ஆவன	ெசய்வ ம்
அரச க் 	இயல் .	சில	சமயங்களில்	ேவ 	நகர்களில்	சில	காலம்	தங் வ ம்
உண் .	அவ்வா 	தங் ம்	இடங்களில்	ேகாட்ைடகைளக்	கட் க்ெகாண்டான்.

	

				ம ைரமா	நகரில்	 ன் 	ெபரிய	மதில்	இ ந்ததாகத்	ெதரிகிற .	ைவையயா
ஒ 	பக்கத் 	மதிைலப்ேபால	இ ந்தெதன் 	 லவர்கள்	பா யி க்கிறார்கள்.

	

				”மதிமலி	 ரிைச	மாடக்	 டல்”	என் 	ெதாடங் ம்	தி கப்	பா ரத்தில்
ம ைரயின்	மதிைலப்பற்றி,	"மதிமலி	 ரிைச”	என் 	அைதப்	பா ய	ஆலவாய்
இைறயனார்	ெசால்கிறார்,



	

				பைகயரசன்	மதிைல	 ற் ைகயி ம்ேபா 	அவேன	எதிரிட் ப்	ேபார்	 ரிந்
அதைனப்	பா காக் ம்	ேபார்ப்	ப திைய	ெநாச்சித்	திைண	என் 	 றத்திைணயில்
எ த் ச்	ெசால்வார்கள்.	மதி க் 	உள்	இ ந் 	பா காப்ேபாைர	அகத்ேதார்
என் ம்	 ற் ைகயிட்ேடாைரப்	 றத்ேதார்	என் ம்	வழங் வர்.	மதி க் ள்	இ ந்
காவல்	 ரிேவார்	ெநாச்சிப்	 ைவ	அணிந் 	ெகாள்வர்.	அதனால்	ெநாச்சித்
திைணெயன் 	அகத்ேதா ைடய	மதிற்ேபார்ச்	ெசய்திக க் ப்	ெபயர்	வந்த .
நாளைடவில்	ெகாச்சி	என்பதற்ேக	மதில்	என்ற	ெபா ள்	வந் விட்ட .

	

				ெதால்காப்பியர்	மதிைல	 ற் ைகயி தல்,	காத்தல்	இரண்ைட ம்	உழிைஞ
என்பதில்	அடக் வர்.	அகத்	ேதான்,	 றத்ேதான்	என் ம்	இ வ க் ம்	சிறப்பாக
உள்ள	 ைறகைள ம்	ெபா வாக	உள்ள	 ைறகைள ம்	ெசால்கிறார்.

				*	*	*

	

				மதிைல	 ற் ைகயி வதற் ப்	பைகவர்கள்	வந் 	விட்டார்கள்	என்ற	ெசய்தி
ெதரிந்த டன்	மதி க் ள்	இ ப்பவர்கள்	அைதப்	பா காப்பதற் ரிய	 யற்சிைய
ேமற்ெகாள்கிறார்கள்.	மதிலின்	உ ப் க்கள்	ஒ ங்காக	இ க்கின்றனவா	என்
ஆராய்ந் ,	பைகவர்	உள்ேள	மைறந் 	வ வதற் ம்,	மதிலின்ேமல்	ஏறி	வ வதற் ம்
இடம்	இல்லாமல்	ெசய் வி கிறார்கள்.	அரச ம்	பைடத்	தைலவ ம்	பிற ம்
ெகாச்சிப்	 ைவ	அணிந் 	ெகாள்கிறார்கள்.	பைகவர்	எவ்வள 	காலம்
ற் ைகயிட்டா ம்	தாக் ப்	பி ப்பதற் 	ேவண் யப 	பண்டங்கைளச்	ேசர்த் க்

ெகாள்கிறார்கள்.	தங்கள்	காவற்காட் ேல	பைகவர்	 தாதப 	மதி க் ப்	 றம்ேப
வந் 	ஒ 	வீரர்	 ட்டம்	ேபாரா கிற .	அகழியிேல	வராதப 	ஒட் கிற .
மதி க் 	அ கில்	வந் 	 ற் ைகயி வதற் 	இடம்	ெகா க்காமேல
றத்திலி ந் 	ஒட் விட்டால்	மதி க் 	எந்த	விதமான	சிறிய	ஊ பா ம்	நிகழா
அல்லவா?	அப்ப க்	காவற்காட்ைடக்	காத் ப்	பைகவேரா 	ேபார்	ெசய்த	சில
வீரர்கள்	களத்தில்	வீழ்கிறார்கள்.	இந்த	உடம் 	என்ைறக்ேக ம்	ஒ 	நாள்
இறந் ப வ 	தான்.	ேநாய்	வந் 	இறவாமல்	பைகவைரப்	ெபா 	வீரங்
காட் ைகயில்	உயிர்	வி வைதப்	ெபரிதாக	எண் வர்	 த்த	வீரர்.	அத்தைகய
வீரர்கைள	மற்றவர்க ம்	பாராட் வார்கள்.

	



				அகழிைய ம்	காவற்காட்ைட ம்	காத் ,	எதிர்த்த	பைகவேரா 	ெபா 	வீழ்ந்த
மறவைரப்	பாராட் கிற 	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல.	பிணங்கிய	ெகா க ம்
தர்க ம்	நிரம்பிய 	காவற்	கா .	தாமைர	 தலிய	 க்கள்	மலர்ந்தி ப்ப 	அகழி.
இந்த	இரண்ைட ம்	காவல்	 ரி ம்	கடைமையக்	ெகாண்டவர்கள்	சிங்கம்	ேபான்ற
வீரர்கள்;	ேவைல	ஏந்திய	மறவர்கள்.	அவர்க க் க்	காவல்காட்ைட ம்
கிடங்ைக ம்	பைகவரிடம்	அகப்	படாமல்	காக்க	ேவண் ம்	என்ற	ஒேர	எண்ணம்;	தம்
உடம்ைப ம்	உயிைர ம்	காத் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணேம	அவர்க க்
இல்ைலயாம்.

	

								"ஈண்டரில்	 ழ்ந்த	இைள ம்	எரிமலர்க்

								காண்த 	நீள்கிடங் ம்	காப்பாராய்-ேவண்டார்

								மடங்கன்	அண்ய	மறேவேலார்	தத்தம்

								உடம்ெபா 	காவல்	உயிர்,”

	

				[திரண்ட,	ஒன்ேறா 	ஒன் 	பின்னிக்	கிடக் ம்	காவற்	கா ம்,	ெந ப் ப்	ேபான்ற
விைன ைடய	காணத்தக்க	மீண்ட	அக ம்	காவல் ரிவாராய்,	சிங்கெமாத்த

வீர ைடய	ேவைல	ஏந்தியவர்கள்,	தம்	உடம் .	இன்	உயிைரக்	காப்பைத	ேவண்ட
மாட்டார்கள்.	அரில்	-	பின்னிக்	கிடக் ம்	பிணக் .	இைள	-	காவற்கா .	எரிமலர்	-
தாமைர,	மடங்கல்	-	சிங்கம்.	உடம்ெபா 	உயிர்காவல்	ேவண்டார்	என் 	 ட் ப்
ெபா ள்	ெசய்க.]

	

				மதி க் ள்	உள்ள	பைடகளில்	 திைரப்பைட ம்	இ க்கிற .	 திைரகள்
யாரா ம்	அடக்க	 யாதப 	ெப மி க் டன்	தா கின்றன.	மதிேலேய
தாண் வி 	வனேபாலத்	 ள் கின்றன.	மதி க்க கில்	பைகேவந்தர்	பைட
வந் விட்ட .	”இனி	மதிலின்ேமலி ந் ,	பைகவர்	 ற்றிச்	 ழ	நில்லாதவண்ணம்
பைடக்கலங்கைள	எறிந் 	ஒட்டேவண் ம்”	என் 	 றி	வீரர்கள்	மதிலின்ேமல்
ஏ கிறார்கள்.	மைறந் 	ஆ தங்கைள	ஏ ம்	இடங்களில்	தங்கிப்	ேபார்
ரிகிறார்கள்.



	

				தங்கள்	மதிலின்	ெப ைமையப்	பைகவர்	உண ம்ப 	ெதரிவிப்ப 	ஒ 	வழக்கம்.
அகத்ேதான்	ெசல்வம்	 தல்	என் 	அைதக்	 வர்.

	

				பறம் 	மைலயின்ேமல்	ேகாட்ைட	கட் 	வாழ்ந் 	வந்தான்	பாரி	என் ம்	சிற்றரசன்.
அவன்	கைடெய 	வள்ளல்களில்	ஒ வன்.	அவன்ேமல்	ெபாறாைம	ெகாண் 	ேசரன்
ேசாழன்	பாண் யன்	என் ம்	 வ ம்	தம் ைடய	பைடக டன்	பறம் 	மைலைய
ற் ைகயிட்டனர்.	பைடகைளெயல்லாம்	மேலயின்ேமல்	ஏற் வெதன்ப 	நடவாத

காரியம்.	ஆதலின்	கீழ்	இ ந்தப ேய	மதிேல	ேநாக்கி	அம்ைப	எய்
ெகாண் ந்தார்கள்.	அப்ப ச்	ெசய்வதனால்	யாெதா 	பய ம்	இல்ைல	என்
அவர்க க் த்	ேதான்றிய .	'மைலையச்	 ற்றி ம்	பைடகைள	நி த்தி	ைவத்தால்
கீேழயி ந் 	யா ம்	ேபாக யா .	ேமேல	உள்ளவர்க க் க்	கீழி ந் தாேன
உண ப்	பண்டங்கள்	ேபாகேவண் ம்?	சில	நாட்கள்	ஒன் ேம	ெசய்யாமல்	கீேழ
வைளத்தி ந்தால்	கைடசியில்	பாரி	சமாதானத் க் 	வந் வி வான்'	என்
அவர்கள்	எண்ணினார்கள்.	 ன்றின்ேமல்	உள்ள	வளத்ைத	அவர்கள்	அறியவில்ைல,

	

				ேமேல	பாரியி டன்	அவ ைடய	அைவக்களப்	 லவராகிய	கபிலர்	இ ந்தார்.	பல
நாட்கள்	 ற் ைக	யிட் ச்	 ம்மா	இ ந்தாேல	ேமேல	இ ப்பவர்கைளப்	பட் னி
ேபாட் க்	ெகான் விடலாம்	என்ற	ைபத்தியக்கார	எண்ணம்	 ேவந்தர்க க்
இ ப்பைத	அவர்	உணர்ந் ெகாண்டார்.	தங்களிடம்	உள்ள	வளத்ைதப்	பைகவர்
உணரட் ம்	என் 	எண்ணி	ஒ 	பாட்ைட	ஒைலயில்	எ திக்	கீேழ	உள்ளவர்கள்
ெதரிந் 	ெகாள் ம்ப 	ஓர்	அம்பிேல	ேகாத் 	அைத	அ ப்பச்	ெசய்தார்.

	

				அவர்	அந்தப்	பாட் ல்	ெசால்லியி ந்த 	இ தான்:	"இந்தப்	பாரியின 	பறம்
நீங்கள்	நிைனக்கிறப 	அவ்வள 	எளிய	மைல	அன் .	 ரைச	அ த் 	ஆரவாரம்
ெசய் ெகாண் 	 ன் 	 	மன்னர்க ம்	வந்தி க்கிறீர்கள்.	நீங்கள்	 ன்
ேப ம்	எவ்வள 	நாைளக் 	 ற் ைகயிட்டா ம்	எங்க க் க்	கவைல	இல்ைல.
எங்க க் 	உண ப்	பஞ்சம்	இல்ைல.	உழவர்கள்	உழாமேல,	உண் ம்	ெபா ள்கள்
நான் 	எங்க க் க்	கிைடக்	கின்றன.	உழவர்கள்	உ 	பயிர்	ெசய் தான்	ெநல்
விைள ம்	என்ற	அவசியம்	இங்ேக	இல்ைல.	சின்னச்சின்ன	இைலகைள ைடய
ங்கில்களில்	நிைறய	ெநல்	விைளந் 	உதிர்கிற .	அைதக்	ெகாண் 	நாங்கள்



ேசா 	சைமக்கலாம்.	இரண்டாவ :	எங்ேக	பார்த்தா ம்	பலா	மரங்கள்
இ க்கின்றன.	அவற்றில்	பழம்	ெவ த் ச்	சித கின்றன.	அவற்ைற	உண்
பசிையயாற்றிக்	ெகாள்ளலாம்.	 ைவ	மாறி	மாறிஇ ந்தால்தாேன	உண 	சிறப்பாக
இ க் ம்?	நன்றாகக்	ெகா ேயா க்	கிடக் ம்	வள்ளிக்	ெகா யில்	ெபரிய	ெபரிய
கிழங் கள்	இ க்கின்றன.	அவற்ைறச்	 ட் 	உண்ணலாம்.	நன்றாக	 திர்ந்த
ேதனைடகள்	ேதைனச்	ெசாரிந் 	ெகாண்ேட	இ க்கின்றன.	இவ்வா 	ெநல் ம்
பழ ம்	கிழங் ம்	ேத ம்	நிரம்பிய	இந்த	இடத்தில்	எங்க க் 	உண ப்	பஞ்சேம
இல்ைல.	கீழி ந் 	பார்த்தால்	இந்த	மைலயின்	பரப் 	உங்க க் த்	ெதரியா .
ஆகாசத்ைதப்	ேபாலப்	பரந்தி க்கிற 	இந்த	மைலயின்	ேமல்	இடம்.	ஆகாசத்தில்
நட்சத்திரங்கள்	இ ப்ப 	ேபால	அங்கங்ேக	 ைனகள்	பலபல	இ க்கின்றன.
தண்ணி க் த்	தட்ேட	இல்ைல.

	

				"நீங்கள்	எவ்வள 	பைடகைளக்	ெகாண் 	வந் 	நி த்தியி ந்தா ம்
எங்க க் 	அச்சம்	இல்ைல.	மரத் க் 	ஒ 	யாைனையக்	கட் 	ைவ ங்கள்;
நிைறயத்	ேதர்கைளக்	ெகாண் வந் 	நி த் ங்கள்.	அப்ப 	இ ந்தா ம்
உங்களால்	இந்த	மைலையக்	ைகப்பற்ற	 யா .	உங்கள்	 யற்சியினல்	இைத
அைசக்க	 யா .	வாைள	எ த் ப்	ேபார்	 ரிகிேறாம்	என் 	 ணிபவர்க க்
இங்ேக	ஒன் ம்	கிைடக்கா .	ஆனால்	இந்த	மைலையக்	ைகக்	ெகாள்ள	ஒ
தந்திரம்	எனக் த்	ெதரி ம்.	இந்த	ஆ தங்கைளெயல்லாம்	எறிந் விட் 	ஆ க்
ஒ 	யாைழ	எ த் க்	ெகாள் ங்கள்.	பாணராக	வா ங்கள்.	உங்கள்
மைனவிமாைர ம்	பாட் ப்	பா ம்	விறலியராக	அைழத் க்ெகாண் 	வந்
பா ங்கள்	ஆ ங்கள்.	அப்ப 	நீங்கள்	வந் 	ஆ ப்	பா 	நின்றால்	பாரி	தன்	மைல
மாத்திரமா,	தன்	காட்ைட ம்	ேசர்த் த்	தந் வி வான்."

	

				இவ்வா 	ெபா ள்ப ம்ப 	அந்தப்	பாடல்	இ க்த .	அதில்	உழவர்	உழாத	நான்
பண்டங்கைளச்	ெசால் ம்	ப தி	இ :

	

								”உழவர்	உழாதன	நான் பயன்	உைடத்ேத;

								ஒன்ேற,	சிறியில்	ெவதிரின்	ெநல்விைள	 ம்ேம;



								இரண்ேட,	தீஞ் ைளப்	பலவின்	பழம்வாழ்க்	 ம்ேம;

								 ன்ேற,	ெகா ங்ெகா 	வள்ளிக்	கிழங் வீழ்க்	 ம்ேம;

								நான்ேக,	அணிநிற	ஒரி	பாய்தலின்	மீதழிந்

								திணிெந ங்	 ன்றம்	ேதன்ெசாரி	 ம்ேம."

	

				[பயன்-உண் ம்	ெபா ள்.	ெவதிர்	-	 ங்கில்.	தீஞ் ைன	-	இனிய	 ைன.
ஊழ்க் ம்-உதிர்க் ம்.	வீழ்க் ம்	 மிக் 	அ யில்	விைளயச்	ெசய்தி க் ம்.	ஒரி	-
திர்ந்த	ேபா 	உண்டா ம்	நிறம்.]

	

				இந்தப்	பாட் ல்	கபிலர்	அகத்ேதான்	ெசல்வத்ைத	மிக	நன்றாகச்
ெசால்லியி க்கிறார்.

				★

	

				ேபாரில்	 ன்ெசன்ற	வீரர்கள்	சிறிேத	தளர்ச்சி	அைடகிறார்கள்.	அதேன	அறிந்
திய	பைடகைள	அவர்க க் த்	 ைணயாக	அ ப்பிப்	 திய	ஊக்கத்ைத
உண்டாக் கிறான்	அரசன்.

	

				 ற் ைகயி ம்	அரசன்	மதி ள்	இ க் ம்	மறவர்	மகள்	ஒ த்திையக்
கல்யாணம்	ெசய் 	தந்தால்	 ற் ைகைய	விட் 	வி வதாகச்	ெசால்லி	ஒ

வன	அ ப் வான்.	அப்ேபா 	அந்த	மறவர்க க் 	வ ம்	ேகாபத்ைதப்	பார்க்க
ேவண் ேம!	”மகள்	ம த் 	ெமாழிதல்"	என் 	இந்தத்	 ைறக் ப்	ெபயர்
ெசால்வார்கள்.

	



				மறவர்கள்	வந்த	 வைனப்	பார்த் ப்	ேப கிறார்கள்.	'தம்பி,	நல்ல	ெசய்தி
ெகாண் 	வந்தாய்	நீ.	எங்கள்	ெபண்ைண	மணம்	ேபசியா	விட்டான்	உங்கள்	 ட்டாள்
அரசன்?	இங்ேக	பார்	இந்தக்	கட் ைல.	இ 	தான்	அந்தப்	ெபண்	ப த்
உறங் வ .	இதன்	கால்கைளப்	பார்த்தாயா?	எல்லாம்	யாைனத்	தந்தத்தால்
ெசய்தைவ.	உங்கள்	மன்னைனப்	ேபாலப்	பலர்	இவைளக்	கட் க்	ெகாள்ள
ேவண் ெமன் 	வந்தார்கள்.	ேபார்	ெசய்தார்கள்.	யாைனப்	பைட டன்	வந்தார்கள்.
அவர்கைள	அ த் 	ஒட் ேனாம்,	யாைனகைளக்	ெகான்ேறாம்,	அவற்றின்
தந்தங்கைளக்	ெகாண் தான்	இந்தக்	கட் ல்	கால்கைளச்	ெசய்ேதாம்.
ெதரிகிறதா?	ேபா;	உங்கள்	அரசனிடம்	ேபாய்ச்	ெசால்"	என்கிறார்கள்.

	

								”ஒள்வான்	மறவர்	உ த்ெத ந் 	உம்பர்நாள்

								கள்வார்	ந ங்ேகாைத	காரணமாக்	-	ெகாள்வான்

								ம ங்ெகண்ணி	வந்தார்	மழகளிற்றின்	ேகா இக்

								க ங்கண்ணி	ெவண்கட் ற்	கால்.”

	

				[உ த் 	-	ேகாபித் .	உம்பர்நாள்	-	 ன்நாளில்,	ந ங்	ேகாைத	என்ற 	மறக் லப்
ெபண்ைண.	க ங்கண்ணி.	கரிய	கண்ைண ைடய	ெபண்.)

	

				இவ்வா 	அரசர்	ெபண்	ேவண் 	வி க் ம்	 தரிடம்	சினந் 	மறவர்	ேப ம்
ேபச்ைசத்	தமிழில்	உள்ள	கலம்பகத்தில்	‘மறம்’	என்ற	 ைறயாக	ைவத் ப்
பா யி க்கிறார்கள்	 லவர்கள்.

	

				தி வரங்கக்	கலம்பகத்தில்	வ ம்	மறத்ைத	இங்ேக	பார்க்கலாம்.

	



				தி வரங்கப்	ெப மாளிடம்	பக்தி	 ண்ட	மறவர்	 லம்	அ .	அந்தக்	 லத் ப்
ெபண்ைணக்	ேகட் 	ஒ 	மன்னன்	ஒைல டன்	 தைன	அ ப்பியி ந்தான்.

தன்	ஒைலையக்	காட் ச்	ெசய்திைய ம்	ெசான்னான்.	அந்த	மறவன்	ஒைலையப்
ப க்கவில்ைல;	ப க்கத்	ெதரியாதவன்.	அவன்	நல்ல	ஒைலயில்	ெசல்லரித்தாற்ேபால
எைதேயா	கி க்கி	யி க்கிறான்	என் 	இழிவாக	எண்ணிக்	ெகாண்டான்.	சினம்
ெபாங்கத்	 வைனப்	பார்த் ப்	ேப கிறான்.

	

				“மணம்	ேபச	வந்த	 தா,	இந்த	ஒைல	எதற் 	ஆ ம்?	இ 	ெசல்	அரித்த
ஒைலயல்லவா?	இ 	ெசல் மா?	எங்க க் 	ேவண் ய	ெபரிய
வரங்கைளெயல்லாம்	அ கிறவர்	தி வரங்கர்.	நப்பின்ைனயின்	கணவராகிய
அவ ைடய	தி வ யிேல	அன் 	ைவத்த	மறவர்கள்	நாங்கள்.	எங்கள்
ெபண்ணினிடம்	ஆைச	ைவத் 	வந்த	மன்னர்கள்	பட்ட	பாட்ைடப்	பார்க்கிறாயா?
எங்கள்	ஊ க் ள்ேள	வந் 	பார்.	வீ களில்	வாச க் 	இ ம்	படல்	எ 	ெதரி மா?
அந்த	மன்னர்கள்	பி த் க்ெகாண் 	வந்த	 ைடகைளெயல்லாம்	படல்களாகக்
கட் யி க்கிேறாம்.	நாங்கள்	திைனயளக்கிற	மரக்கா ம்	ப ம்	அவர்கள்
ம டங்கள்.	ெபரிய	ம டமாக	இ ந்தால்	மரக்	காலாக ம்,	சிறியதாக	இ ந்தால்
ப யாக ம்	ைவத் 	அளக்கிேறாம்.	எங்கள்	 ைசகளில்	கட் வதற் க்
கற்ைறநார்	அவர்கள்	வீசிவந்த	சாமரங்கள்.	வீட் ல்	 ற்றி ம்	ேவலி	இட் ப்பைவ,
அவர்கள்	ேதாற் க்	கீேழ	ேபாட் 	ஓ ப்ேபான	வில் ம்	வா ம்	ேவ ேம.”

	

								”ேபசவந்த	 தெசல்	அரித்தஓைல	ெசல் ேமா?

								ெப வரங்கள்	அ ள்	அரங்கர்	பின்ைனேகள்வர்	தாளிேல

								பாசம்ைவத்த	மறவர்ெபண்ைண	ேநசம்ைவத் 	 ன்னேம

								பட்டமன்னர்	பட்டெதங்கள்	பதி ந் 	பாரடா!

								வாச க்கி	 ம்படல்	கவித் வந்த	கவிைக;மா

								ம டேகா 	திைனஅளக்க	ைவத்தகா ம்	நாழி ம்;

								வீ சா	மரம் ல்	ெதா த்த	கற்ைற;	 ற்றி ம்



								ேவலியிட்டதவர்கள்	இட்ட	வில் ம்வா ம்	ேவ ேம!"

	

				மகள்	ம த் 	ெமாழிதல்	என்ற	 றத் ைறையத்	தான்	மறம்	என் 	கலம்பகத்தில்
றிப்பி கிறார்கள்.

	

				மதிலிலி ந் 	ேபார்	ெசய்பவர்களின்	ெசயல்கைளச்	ெசால் ம்	ெகாச்சித்திைண
இந்த	மகள்	ம த் 	ெமாழிதல்	என் ம்	 ைறேயா 	 வைடகிற .

				-----------

	



				10.	���������������.

	

				பிற ைடய	நாட்ைடக்	ைகப்பற்ற	ேவண் ம்	என்ற	ஆைசேயா 	ேபார்	 ரிய	எ வ
ஒ 	வைக;	தம் ைடய	வீரத்ைத	நிைலநாட் வதற் ப்	ேபார்	 ரிவ 	மற்ெற
வைக,	இந்த	இரண்ைட ம்	ெவவ்ேவ 	திைணயாக	வ த் ச்	ெசால்கிறார்
ெதால்காப்பியர்.	பிறர்	மண்ணின்ேமல்	நைசைய ைடய	ேவந்தன்	ெசய் ம்	ேபாைர
வஞ்சித்	திைணயாக	அைமத்தார்.	வீரம்	க திப்	ேபார்	ெசய்வைதத்	 ம்ைபத்
திைணயாக	வ த்தார்.	நாடாைசைய	வளர்க்காமல்	வீர	உணர்ச்சிைய	வளர்ப்பேத
சிறந்த 	என்ப 	பழங்கால	மன்னர்	ெகாள்ைக.	தம் ைடய	வீரத் க் 	இ க்
வ மானால்	உடேன	சீறி	எ வார்கள்.

	

								”ைமந் 	ெபா ளாக	வந்த	ேவந்தைனச்

								ெசன் 	தைலயழிக் ம்	சிறப்பிற் 	என்ப"

	

				என் 	 ம்ைபயின்	இலக்கணத்ைதத்	ெதால்காப்பியம்	ெசால்கிற .	தன
வலியிைன	உலகம்	மீக் தேல	தனக் ப்	ெப 	ெபா ளாகக்	க தி	ேமற்ெசன்ற
ேவந்தைன	அங்ஙனம்	மாற் 	ேவந்த ம்	அவன்	க தியைமக்ேத	தான்
ெப ெபா ளாக	எதிர்ெசன் ,	அவைனத்	தைலைம	தீர்க் ம்	சிறப்பிைன ைடத் ,
அத்	 ம்ைபத்திைண	என் 	ெசால் வர்	ஆசிரியர்'	என்ப 	இச்	 த்திரத்திற்
நச்சினார்க்கினியர்	எ திய	உைர.	இ 	ேவந்த ம்	தங்கள்	தங்கள்	வீரத்ைத
நிைலநாட்டப்	ேபார்ெசய்வார்கள்.

	

				 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல,	அதிரப்	ெபா வ 	 ம்ைப	என் 	ெசால் ம்.
இந்த	இரண் 	ேவ 	ெகாள்ைககளி ம்	ேவ பா 	இ ந்தா ம்	ேபார்	நிக ம்
ைறகளில்	ெபரிய	ேவ பா 	இல்ைல.



	

				 ம்ைப	இ 	சாரா ம்	ெபா ம்	நிைலையச்	ெசால்வதாதலின்	இதற் 	இனமான
ேவ 	திைண	இல்ைல.	ெவட்சிக் க்	கரந்ைத ம்,	வஞ்சிக் க்	காஞ்சி ம்,
உழிைஞக் 	ெநாச்சி ம்	எதிெரதிேர	அைமந்த ேபாலத்	 ம்ைபக் 	எதிராகத்
திைண	ஏ ம்	இல்ைல.	அ 	இரண் 	கட்சிக் ம்	ெபா வான .

				★	★	★

	

				ேபார்க்களத்தில்	தன்	வீரத்ைத	நிைலநாட் ம்	ெபா ட் 	இேதா	ேவந்தன்
ம்ைபப்	 ைவப்	 ைனந் 	ெகாள்கிறான்.	தன் ைடய	பைடத்தைலவர்க க் ம்

வீரர்க க் ம்	பல	ெபா ள்கைள	வீசி	ஊக்க ட் கிறான்.	சிலர்	அைடயாளப்
ெபாறிையப்	ெப கிறார்கள்.	சிலர்	பணம்	ெப கிறார்கள்.	சிலர்	யாைனகைள
அைடகிறார்கள்.	சில க் க்	 திைரகள்	கிைடக்கின்றன.	சிலர்	சி 	நா க ம்
சிலர்	வயல்க ம்	ெப கிறார்கள்.	ேபாரில்	ெவன் 	பைகவரிடமி ந் 	பல
ெபா ள்கைளக்	கவர்ந்த	பின் 	அவற்ைறப்	பகிர்ந் 	ெகா க்கப்	ேபாகிறான்	அரசன்
என்ப 	கிடக்கட் ம்.	ேபார்	என் 	 வி	 ர 	ெகாட் னர்கள்.	நாங்கள்	வ கிேறாம்
என் 	வீரர்	ேதாள்	ெகாட் னர்கள்.	அப்ெபா ேத	அவர்கள்	ைகேமற்	பலனாக	ேமேல
ெசான்னைவ	கிைடத்தன.	அவர்க க் 	ஊக்கம்	நிமிர்ந் 	வ ம்	என்
ெசால்ல ம்	ேவண் மா?	உ தி டன்	ேபாராட	 ைனகின்றனர்	யாவ ம்.	"இைத
ற்ற	நிைறேவற்ற	 மா?”	என் 	யாேர ம்	ஐயம்	ெகாண்டால்	அவர்கள்

சீ கிறார்கள்.	‘ேயாசித் ச்	ெசய் ங்கள்’	என் 	யாேர ம்	அறி ைர	 ற
ன்வந்தால்,	"எைத	ேயாசிப்ப ?	எங்கள்	அரசன்	 ன்	ைவத்த	காைலப்	பின்

ைவக்க	மாட்டான்.	நாங்கள்	ஏந்திய	வாைள	ெவற்றி	ெபற்றாலன்றி	உைறயினில்
இடமாட்ேடாம்”	என் 	தாேன	வீரர்கள்	தம்	மறத்ைதக்	காட்டப்	 கிறார்கள்.
தியவர்	எவேர ம்	பைடக க் 	ஏேத ம்	ேநர்ந் 	வி ேமா	என் 	இரங்கினால்,

"எங்க க்காக	இரங்க	ேவண்டாம்.	உண்ைமயில்	உங்க க் 	இரக்கம்	உண்டானால்,
நாங்கள்	யாைர	எதிர்த் ச்	ெசல்லப்	ேபாகிேறாேமா,	அவர்க க்காக	இரங் ங்கள்.
நம் ைடய	அரசன்	இந்தப்	பைடைய	நடத்திச்	ெசல் ம்ேபா 	பைகவர்	பைட	என்ன
ஆ ேமா	என் 	இரங் ங்கள்.	ெபரிய	ேதர்க ம்,	பரிக ம்,	யாைனக ம்,
வீரர்க ம்	உள்ள	அந்தச்	ேசைனயின்	தைலவிதிைய	எண்ணி	இரங்கின ம்
ெபா ள்	உண் ”	என் 	ேப கிறார்கள்.

	

				ேபா க் ப்	 றப்பட்ட	பைடகளின்	சிறப்ைப	எப்ப 	வ ணிப்ப 	!	ேவந்த ைடய



யாைனக் 	எத்தைன	அறி 	அ 	இப்ேபா 	ேபார்க்களத்தில்	 ந்
பைகவர்கைளச்	சாடப்ேபா ம்	மி க் டன்	நிற்கிற .	அதன்	கண்கள்	கனைலக்
ெகாப் ளிக்கின்றன.	அ 	ேபார்க்களத்தில்	 ந் 	உழக்கினால்	எத்தைன	ேபர்	பட்
வி வார்கள்!	இைத	எதிர்பார்த் 	அந்த	மதகளிற்ைறத்	ெதாடர்ந் 	ெசன்
ேபார்க்களத்தில்	வி ந் ண 	ெப ம்	ஆர்வத்தினால்	ேபய்க ம்	க க ம்
ற் வ ம்	அதன்	பின்ேன	ெசல்கின்றனவாம்.

	

								”அடக்க ந்	தாைன	அலங் தார்	மன்னர்

								விடக் ம்	உயி ம்	மிைசயக்	-	கடற்பைட ள்

								ேப ம்	எ ைவ ம்	 ற் ம்தன்	பின்படரக்

								கா ம்	கழலான்	களி .”

	

				[விலக் தற் 	அரிய	ேசைன,	அவற்ைற ைடய	அரசர்	ஆகிேயா ைடய
தைசைய ம்	உயிைர ம்	உண் வதற்காக,	கடல்	ேபான்ற	ேசைனக் ள்ேள	ேப ம்
க ம்	 ற் வ ம்	தன்ைனப்	பின்பற்றி	வர,	வீரக்	கழைல ைடய	ேவந்தன
களி 	சீ ம்.]

	

				களிற்றின்	நிைல	இ .	 திைரேயா	அம் ேபால்	ேவகமாகத்	தாவி	வ கிற .
ேசைனயில்	 ன்னணியாக	உள்ள	பைடக் த்	தார்	என் ம்,	 சி	என் ம்	ெபயர்.	பல
வீரர்கள்	தாம்	தாேம	 ன்னணியில்	ேசர்ந் 	ெபார	ேவண் ம்	என்
ந் கிறார்கள்.	ஓர்	அரசைனப்	பல	அரசர்கள்	பைகப்பைடயில்	நின் 	எதிர்த்தா ம்

தாேன	தனி	நின் 	தன்	அரசைனப்	பா காக் ம்	மாவீர ம்	இந்தப்	பைடயில்
இ க்கிறான்.

	

				இவ்வா 	எ ந்த	பைட	ேபார்	ெசய்கிற .	மறவ ம்	மறவ ம்	 ட் கின்றனர்.
அந்தப்	ேபாரில்	பலர்	வீழ்கிறார்கள்.	அவர்க க்காக	இரங்கிப்	பாணர்கள்	விளரிப்



பண்ணில்	இரங்கற்	பாடல்கைளப்	பா கிறார்கள்.	விளரி	இரங் வதற்ெகன்ேற
அைமந்த	பண்.	சில	சமயங்களில்	இரண் 	கட்சிக் ம்	தைலவர்களாக	உள்ள
இரண் 	மன்னர்க ம்	ேபாரில்	சாய்ந் 	வி வ ண் .	இ வ ம்	த 	நிைல	என்ற
ைறயாக	அைத	அைமத் ச்	ெசால்வார்கள்.

	

				ேபார்	நைடெப ம்ேபா 	ஒ 	கட்சியினர்	வலி	 ன்றி	ெமல்ல	க வத்	ெதாடங் -
கிறார்கள்.	அைதக்	கண் 	அப்பைடயில்	உள்ள	வீரன்	ஒ வ க் 	உள்ளம்

க்கிற .	ஒ ம்	பைடயிைனத்	 ரத்திக்ெகாண் 	பைகவர்கள்	வ கிறார்கள்.
அப்ேபா 	பைடயின்	கைடசியில்	இ ந்த	இந்த	வீரன்	தி ெரன் 	தி ம்பி	நின் ,
ரத்தி	வ ம்	பைடைய	எதிர்க்கிறான்.	ேவ 	ஒ வன்	யாைனையத்	த்ன்

ைகேவலினல்	எறிகிறான்.

	

				பைகவர்கள்	ேபார்க்களத்தில்	ப கின்றனர்.	தன்	ைக	ேவலால்	பல	களி கைள
மாய்த் ப்	பல	வீரர்களின்	மார் கைளத்	திறந் 	ெவற்றி	ெபற் 	அவ்ேவைலப்
ெப மிதத் டன்	வீரன்	ஏந்தியி க்கிறான்.	இப்ேபா 	அதற் 	ேவைல	இல்ைல.
அவன்	அைதச்	 ழற்றிக்ெகாண் 	ஆ கிறான்.	ேவ 	ஒ 	வீரன்	ெசய்வ 	ெப
வியப்ைப	உண்டாக் கிற .	அவன்	தன்	மார்பிேல	ஊ விய	ேவைலேய	பறித் ப்
ேபார்	 ரிய	 ற்ப கிறான்.	இப்ப 	வ ம்	காட்சி	ஒன்ைறத்	தி க் றளில்	காணலாம்.

	

				தன்	ைகயில்	ேவ டன்	இடசாரி	வலசாரியாகத்	திரிந் ெகாண் க்கிறான்	ஒ
வீரன்.	ேவலினால்	களிற்ைற	வீழ்த் தல்	ெப 	வீரம்.

	

								“ஒளி வாள்	அ ஞ்சமம்	 க்கிக்

								களி 	எறிந் 	ெபயர்தல்	காைளக் க்	கடேன"

	

				என் 	 றநா 	ெசால்கிற .	இந்த	வீரன்	ஒ 	களிற்றின்ேமல்	தன்	ேவைல



எறிகிறான்.	அ 	பிளிறிக்ெகாண் 	எங்ேகா	ஒ ச்	ெசன் 	வி கிற .	அைதத்
ேத ச்	ெசன் 	ேவைலப்	பறிப்ப 	இந்தப்	ெப ஞ்	ேசைனயினிைடேய	நிற்பவ க்
இய மா?	இப்ேபா 	இவன்	ைகயில்	ஆ தம்	இல்லாமல்	இ க்கிறான்.	சிறி
ேநரத் க் 	 ன்தான்	இவன்ேமல்	பைக	வீரன்	தன்	ேவைல	வீச	அ 	இவன்	மார்பில்
ைதத் 	நிற்கிற .	களிற்ைற	வீழ்த் ம்	ேவகத்தில்	அந்த	ேவைல	இவன்	சட்ைட
ெசய்யவில்ைல.	இப்ேபா 	ைக	ேவைல	யாைனயின்ேமல்	வீசிவிட் 	ெவ ங்
ைகேயா 	நிற் ம்ேபா 	சற்ேற	தைலையக்	 னிகிறான்.	தன்	மார்பிேல	பைகவன்
பதித்த	ேவல்	இவன்	கண்ணிேல	ப கிற .	இவ க் 	மகிழ்ச்சி	ெபாங் கிற .
சட்ெடன் 	அைதப்	பறித் க்	ைகயில்	எ த் க்ெகாண் 	 ன் வல்	 க்கிறான்,
இப்ேபா 	இவ க் 	ஒ 	ேவல்	கிைடத் விட்ட	தல்லவா?

	

								”ைகேவல்	களிற்ெறா 	ேபாக்கி	வ பவன்

								ெமய்ேவல்	பறியா	ந ம்”

	

				என்ப 	இந்த	வீரக்	காட்சிையக்	காட் ம்	 றள்.

	

				அரசன்	ெவற்றிேமல்	ெவற்றியாகப்	ெபற் த்	ேதரின்	ேமல்	ஏறிச்	ெசல்கிறான்.
வீரர்க க் 	உண்டா ம்	உவைக	ெசால்லத்	தரம்	அன் .	அவர்கள்	 ட்டமாகக்

க்ெகாண் 	அரச ைடய	ேத க் ன்	ஆரவாரம்	ெசய் 	 த்தா கிறார்கள்.
ேத க் ப்	பின்னா ம்	ஆரவாரந்தான்.	அங்ேக	வீரர்கேளா 	ஆடலில்	வல்ல
விறலிய ம்	ேசர்ந் 	ஆ கிறார்கள்.

	

				ேபார்க்களத்தில்	இ வைரயில்	கிைடக்காத	ெப 	வி ந் 	தங்க க் க்
கிைடத்தெதன்ற	மகிழ்ச்சியில்	ேத க் 	 ன் ம்	பின் ம்	ேபய்கள்	ைகேகாத் க்
ெகாண் 	ஆ வதாகச்	ெசால் வ 	ஒ 	மர .	அந்தத்	 ைறையப்	ேபய்க் ரைவ
என் 	ெசால்வார்கள்.

	



				ேபார்க்களத்திற் ள்	 ந் 	பார்த்தால்	எத்தைன	விதமான	காட்சிகைளக்
கா கிேறாம்.	இேதா	ஒ 	வீரன்	ஒ 	களிற்றின்ேமல்	தன்	ேவைல	வீசி	விழச்
ெசய்தான்.	அேத	சமயத்தில்	பைகவ ைடய	அம் ம்	அவன்	மார்ைபத்	 ைளத்த .
அந்த	யாைன	விழ	அதன்	கீேழ	அவன்	வி ந் 	கிடக்கிறான்.

	

				இேதா	ஒ 	பக்கம்	வாள்	வீரர்கள்	ஆ கிறார்கள்.	தங்கள்	பைடத்	தைலவ டன்
ேசர்ந் 	ெவற்றி	ெபற்ற	மகிழ்ச்சியினால்	அவர்கள்	ஆ கிறார்கள்.	இ 	ெப ம்
பைடக் ம்	ந வில்	அஞ்சாமல்	 ைணப்ேபால்	நின்ற	வீரன்	ஒ வைன	ஓரிடத்தில்
காண்கிேறாம்,

	

				இேதா	ஒ 	வீரன்	ேபார்க்களத்தில்	வீழ்ந் 	கிடக்கிறான்.	அவன்	உடம் 	நிலத்திேல
படவில்ைல.	உடம்ெபல்லாம்	அம் கள்	ைதத்தி ப்பதனால்	அவன்	உடம் 	அம் ப்
ப க்ைகக் ேமல்	பீஷ்மர்	ப த்தி ந்த 	ேபாலக்	கிடக்கிற .	இப்ப க்
கிடந்தவைனப்	பார்த் ,	“உடம்ெபல்லாம்	 ள்ைள ைடய	 ள்ளம்பன்றிையப்ேபாலக்
கிடக்கிறான்”	என் ம்,	”கழற்சிக்காையப்ேபால	அல்லவா	 மியில்	உடம் 	படாமல்
கிடக்கிறான்?"	என் ம்	சிலர்	ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கள்.

	

				தன்	கணவன்	ேபார்க்களத்தில்	பைகவைரப்	ெபா 	வீழ்ந்தான்	என்பைத
அறிந் 	ஒ 	வீர ைடய	மைனவி	ஓ 	வ கிறாள்.	ேவ 	சில	ெபண்க ம்
வ கிறார்கள்.	மார்பில்	வி ப் ண்	பட் 	வீரம்	இல ம்	நிைலயில்	கிடந்த	தம்
கணவர்கைள	அவர்கள்	த விக்ெகாள்கிறார்கள்.	'எம்	கணவர்,	எம்	கணவர்"
என் 	ெசால்லிச்	ெசால்லித்	த கிறாரர்கள்.	அேதா	ஒ த்தி	அ கிறாள்;	ஆனால்
லம்ப	வில்ைல.	அவ க் 	ஆனந்தக்	கண்ணிர்	வ கிற .	மார்பிேல	 ண்பட் ச்
த்த	வீரனாக	உயிர்	மீத்தான்	என்பைத	அறிந் 	அந்த	வீர	மக க் 	உவைக

உண்டாயிற் .	அவள்	நிைலையக்	கண் 	 ற் வ ம்,	“நம்மிடம்	இத்தைன	வீரம்
இல்ைலேய!”	என் 	நா கிறனாம்.

	

								”ெவந்ெதாழிற்	 ற்ற ம்	நாணின் ;	ெவங்களத்



								வந்த	மறவர்ைக	வாள் மிப்பப்	-	ைபந்ெதா

								ஆடரிமா	அன்னான்	கிடப்ப	அகத் வைக

								ஓடரிக்கண்	ணிராய்	உக."

	

				[மீராய்	உக,	 ற்ற ம்	நாணிய .	நாணின் 	-	நாணிய .	மறவர்	-	வீரர்.	 மிப்ப	–
ெவட்ட,	ைபந்ெதா -	வைளைய	 ைடயவள்;	வீரன்	மைனவி.	ஆ 	அரிமா
அன்னான்	-	ெவற்றி	ெப ம்	சிங்கத்ைதப்	ேபான்றவன்,	ஓ 	அரிக்கண்	-	ஒ கின்ற
அரிைய ைடய	கண்.	உவைக	மீராய்	உக்க .]

	

				பைக	ேவந்தன்	அ சமரிற்	ப கிறான்.	அவன்	இறந்தான்	என் 	அவ ைடய
பைடவீரன்	தன்	உயிைரத்	தாேன	ேபாக்கிக்	ெகாள்கிறான்.	அப்ப ேய	ேபாரில்
இறந் பட்ட	கணவேன	ம ைம லகத்திற்	காணலாம்	என் 	அவ ைடய	மைனவி
உயிர்	நீக்கிறாள்.

	

				சில	சமயங்களில்	ேபாரில்	 க்க	இரண் 	கட்சியின ம்	ஒ வைர	ஒ வர்
ம த் க்	ெகாண் 	மாய்வ ண் .	ேபார்க்களத்தில்	யாவ ம்	ம ய	அவர்க ைடய
கழ்	மட் ம்	எஞ்சி	நிற் ம்.	இவ்வா 	அைமவைதச்	ெசால்வ 	ெதாைகநிைல
என் ம்	 ைற.	எல்லா ம்	ஒேர	ெதா தியாகப்	 க டம்ைப	நட் ப்	 த டம்ைப
விட் ச்	ெசல்வைத	அ 	ெசால்கிற .

	

				இவ்வா 	 ம்ைபத்	திைணேயா 	ெதாடர் ைடய	நிகழ்ச்சிகள்
நைடெப கின்றன.

				------------

	



				11.	ெவற்றி	மால்

	

				மற்ற	எந்தத்	திைணக் ரிய	 ைவப்பற்றித்	ெதரிந்தா ம்	ெதரியாவிட்டா ம்,
வாைகத்	திைணக் ரிய	 வாகிய	வாைகையப்	பற்றித்	தமிழ்	இலக்கியம்
பயில்கிறவர்கள்	பல க் ம்	ெதரிந்தி க் ம்.	வாைக	மாைல	ெவற்றிக் 	அறி றி
என்பைத	அறியாதவர்கள்	மிகக்	 ைற .	“வாைக	 	வ கிறார்’	என்
ெவற்றியைடந் 	வ பவைரக்	கட் ைரகளி ம்	கைதகளி ம்	இன்ைற
எ த்தாளர்க ம்	 றிப்பைதக்	காண்கிேறாம்,	இலக்கியங்களி ம்	மற்றப்
க்கைளப்பற்றிய	ெசய்திகள்	வ வைதவிட	வாைக	 வைதப்	பற்றிய

ெசய்திகைள	மி தியாக	வ ம்.

	

				கம்பராமாயணத் க் ரிய	பயைனச்	ெசால்ல	வ ம்,

	

								”நா ய	ெபா ள்ைக	 ம்;	ஞான ம்	 க ம்	உண்டாம்;

								வீ யல்	வழிய	தாக் ம்;	ேவரியங்	கமைல	ேநர்க் ம்;

								நீ ய	அரக்கர்	ேசைன	நீ பட்	டழிய	வாைக

								 ய	சிைலஇ	ராமன்	ேதாள்வலி	 	ேவார்க்ேக"

	

				என் ம்	பாடல்	இராமன்	அரக்கைர	அழித் 	ெவற்றி	ெகாண்டான்	என்பைத,
வாைக	 ய"	என்ற	ெதாடரால்	 றிக்கிற .	பைழய	ெசய் ள்	ஒன் ,	வீரச்
ெசயல்கைளப்	 லப்ப த் ம்	ெவட்சி	 தலிய	திைணகளின்	இலக்கணத்	ைதச்

க்கமாகச்	ெசால்கிற .

	

								”ெவட்சி	நிைரகவர்தல்;	மீட்டல்	கரந்ைதயாம்;



								வட்கார்ேமற்	ெசல்வ 	வஞ்சியாம்;	-	உட்கா

								எதி ன்றல்	காஞ்சி;	எயில்காத்தல்	ெநாச்சி;

								அ வைளத்தல்	ஆ ம்	உழிைஞ;--அதிரப்

								ெபா வ 	 ம்ைபயாம்;	ேபார்க்களத் 	மிக்ேகார்

								ெச ெவன்	ற வாைக	ஆம்”

	

				என்ப 	அப்பாடல்.	அதில்	வாைகயின்	இலக்கணம்	’மிக்ேகார்	ெச 	ெவன்ற
வாைகயாம்’	என் 	உள்ள .

	

				இ வைரயில்,	இரண் 	ேவந்தர்கள்	தம் ள்	பைகத் ப்	ேபாரி ம்ேபா 	நிக ம்
பலவைக	நிகழ்ச்சிகைளப்	பார்த்ேதாம்.	ேபாரின்	 	ஒ வ க் 	ெவற்றி,
மற்ெறா வ க் த்	ேதால்வி	என்ேற ம்,	இ 	சாரா ம்	ஒ ங்ேக	 தல்
என்ேற ம்	இ க் ம்.	ெவற்றித்	திறத்	ைதச்	ெசால்வ 	வாைகத்	திைண.

	

				ஆனால்	வாைகத்	திைணயில்	உள்ள	எல்லாத்	 ைறக ம்	ேபாைரப்	பற்றிய
ெசய்திகைளேய	 வன	என் 	ெசால்வதற்கில்ைல.	கைல,	அறம்	 தலிய
ைறகளில்	பிறைரக்	காட் ம்	சிறந் 	நிற்பவர்க ைடய	ெப ஞ்	சிறப்ைபச்

ெசால் ம்	 ைறக ம்	வாைக	என்ற	அைடயாளத்ேதா 	வ கின்றன.	அப்ப ேய
அவரவர்க ைடய	இயல்ைபச்	ெசால் ம்	 ைறகள்	 ல்ைல	என்ற	ெபயேரா 	வ ம்
தலில்	ேபார்	நிகழ்ச்சிகைளப்	பார்க்கலாம்.

				★	★	★

	

				ெவற்றி	ெபற்ற	மன்னன்	வாைக	மாைல	 கிறான்.	அவ ைடய	 கைழப்	பல
லவர்கள்	பா கிறார்கள்.	பைகவர்கைள	அட் 	அந்த	ெவற்றி	மி க்கினாேல



அவன்	ஆரவாரம்	ெசய்கிறான்.	அவ ைடய	பைடயில்	ேசர்ந் 	ேபாைரச்	ெசய்த
வீரர்க ம்	ெவற்றிையக்	ெகாண்டா கிறார்கள்.	ெவள்ைள	மாைலைய
அணிகிறார்கள்;	வீரக்	கழைலக்	கட் கிறார்கள்;	ெசங்கச்ைசப்	 ைனகிறார்கள்.
அவர்க ைடய	மார்பி ம்	 கத்தி ம்	ேபாரில்	பட்ட	வி ப்	 ண்கள்	இ க்கின்றன.
அைவ	 றங்ெகாடாப்	ெப வீரத் க் 	அறி றியாக	விளங் கின்றன.	இனிேமல்
பைகவரால்	உண்டா ம்	 ன்பத் க்ேக	இடம்	இல்ைல.

	

				அரசன்	இனிப்	பைகவைரப்	பற்றிய	சிந்தைனேய	இல்லாமல்	 ைறப்ப
ஆட்சிெசய்யப்	 கிறான்.	ஓ தல்,	ேவட்டல்,	ஈதல்,	பைடக்கலம்	பயி தல்,	பல் யிர்
ஒம் தல்	ஆகிய	ஐந் 	ெதாழிைல ம்	அவன்	வ வாமற்	ெசய்கிறான்.
நான்மைறகைள ம்	ஓம் கிறான்.	 த்தீ	வளர்க்கிறான்.	அவ ம்	மார்பில்	 ந் ல்
அணிபவனாதலின்	இ 	பிறப்பாளனாக	இலங் கிறான்.	அவ ைடய	சிறப்ைபப்
பா ம்	 ைறக் 	அரச	வாைக	என் 	ெபயர்.

	

				அரச ைடய	 ரைசப்	 லவர்கள்	பாராட் கிறார்கள்.	 ன் 	ேபாரின்ேபா
மக்கைள	ஒன் 	திரட்ட	 ழங்கிய	 ர 	இப்ேபா 	ெவற்றியிேன	 ழக் கிற .
அரசைன	உழவனாக	ைவத் ப்	 க கிறார்கள்	 லவர்கள்.	வயலில்	உ ம்	உழவனாக
அன் ;	ேபார்க்களத்தில்	அவன்	உ தா ம்.	ேசைனகளாகிய	வரம்ைப ைடய
ேபார்க்களமாகிய	ெபரிய	வயலில்,	மிக்க	ேகாபம்	என் ம்	விைதைய	விைதத் ,
ெவற்றி	ெபற் 	அதனால்	வந்த	 கழ்	என் ம்	பயிைர	விைளவிக்கிறானாம்.	அவன்
ைகயில்	ேவலாகிய	ேகால்	இ க்கிற ;	யாைனேய	அவ க் ப்	பகடாக
இ க்கிற .	"இத்தைகய	அரசன்	எங்கைளப்	பா காப்பதால்	எங்க க் 	வ ைம
தலிய	 ன்பங்கேள	இல்ைல’	என் 	 மகள்	மகிழ்ச்சி	ெப கிறார்கள்.

	

				ெவற்றி	ெபற்ற	அரசன்	‘களேவள்வி’	ெசய்வதாகச்	ெசால்வ 	இலக்கிய	மர .
ேபய்கள்	பசியினால்	மிக ம்	 ன் ற் 	வ ந் மாம்.	ேபார்க்களத்தில்	இறந்த
பிணங்கைள	உண்ண	ேவண் ம்	என்ப 	அைவ	ெபற்ற	சாபம்.	ஆகேவ	எங்ேக ம்
ேபார்	நிகழ்ந்தால்	தமக் 	வி ந் 	கிைடக்கப்ேபாகிற 	என் 	அைவ	மிக ம்
ஊக்கம்	ெபற் 	அவ்விடத் க் ச்	ெசல் மாம்.	வீரத்	ெதய்வமாகிய	ெகாற்றைவ
தன் ைடய	கணங்களாகிய	ேபய்க க் ப்	ேபார்க்	களத்தில்	வி ந்ைத	 க ம்ப
ஆைண-யி வாளாம்,	ேபய்கள்	இறந் 	கிடந்த	உடம் கைள	ைவத் க்	 ழ்	அட் க்
ெகாற்றைவக் 	நிேவதனம்	ெசய் விட் ப்	பிற 	தாம்	உண் 	 த்தா ம்.	இைதேய



களேவள்வி	என் 	ெசால்வார்கள்.

	

				தமிழில்	பரணி	என் 	ஒ வைகப்	பிரபந்தம்	உண் .	கலிங்கத் ப்பரணி,	பரணி
ல்களில்	சிறந்த .	அந்தப்	பிரபந்தம்,	ேபாரில்	ெவற்றி	ெபற்ற	வீரத்	தைலவ ைடய

சிறப்ைப	எ த் ைரப்பதற்காக	அைமந்த .	ஒ 	தைலவன்	பைடெய த் ச்
ெசன் 	தன்	பைகவேரா 	ெபா 	ெவன்றைத	விரிவாகச்	ெசால் ம்,	இ தியில்
ேபார்க்	களத்தில்	களேவள்வி	நிகழ்ந்தைத ம்	பல	பாடல்களால்	விரித் 	உைரப்ப
பரணி	பா ம்	 லவர்கள்	வழக்கம்,	ேபய்கள்	களத்தில்	 ழ்	அ த ம்,	பின் 	 ழ்
இ த ம்,	 ைழ	உண் 	ெவற்றி	ெபற்ற	வீரைன	வாழ்த் வ ம்	பரணி	 ல்களில்
இ திப்	ப திகளாக	அைம ம்.	 றநா ற்றி ம்	களேவள்விையப்	பற்றிய
ெசய்திகள்	வ கின்றன.

	

				 த்தைலைய	அ ப்பாக ம்	இரத்தத்ைதேய	உைல	சீராக ம்	தைச,	 ைள
தலியவற்ைற	உண ப்	ெபா ளாக ம்	ைவத் ப்	ேபய்மகள்	இறந்தவர்களின்

ேதாளாகிய	 ப்பினால்	 ழாவிக்	களேவள்விக் க்	 ழ்	அ வதாக	ஒ 	பாடல்
கிற :

	

								” த்தல்	அ ப்பாகப்	 னற் தி	உைலக்ெகாளீஇத்

								ெதா த்ேதாள்	 ப்பின்	 ழந்த	வல்சியின்

								அ களம்	ேவட்ட	அ ேபார்ச்	ெசழிய”

	

				[ெகாளிஇ	-	ெகாண் .	ெதா 	-	வைள.	 மந்த	–	 ழாவிய,	வல்சி	–	உண ]

	

				ேபய்க க் ப்	ெப வி ந் 	இ வைதேய	கள	ேவள்வியாகக்	 வர்.



	

								”அ கிறல்	அணங் ஆர

								வி திறலான்	களம்ேவட்டன் ”	[1]

	

				என்ப 	அதன்	இலக்கணம்.	'ெகால் ம்	வலியிைன ைடய	ேபய்	வயி ர	உண்ணப்
பரந்த	வலியிைன ைடயான்	கள	ேவள்வி	ேவட்ட ”	என்ப 	இதன்	ெபா ள்.

				---

				[1].	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல,	lổ0.

	

				கலிங்கத் ப்	பரணியில்	விரிவாக	இந்தக்	காட்சிையச்	சயங்ெகாண்டார்
வ ணிக்கிறார்.

	

				ேபய்கள்	யாைன	மத்தகங்கைளேய	அ ப்பாக	ைவக்கின்றன.	தைல ம்	கா ம்
அற்ற	ஆைனையேய	பாைனயாக	ஏற்றி,	 திைரயின்	இரத்தத்ைத	உைலமீராகப்
ெபய் ,	 திைரப்	பல்ைலேய	உள்ளிப்	 ண்டாக ம்	நீகத்ைதேய	உப்பாக ம்	இட் ,
வாைள ம்	அம்ைப ம்	ேவைல ம்	விறகாக	இட் ,	சினத்	தீைய	எரியாக
ட் கின்றன.	கலிங்க	வீரர்களின்	பல்ைலத்	தகர்த் ப்	பழ	அரிசியாக	ைவத் க்

கிழிந்த	 ரைசேய	உரலாக ம்	யாைனத்	தந்தத்ைதேய	உலக்ைகயாக ம்	ெகாண்
ச க் 	ெமா க்ெகன் 	பாட் ப்	பா த்	தீட் கின்றன.

	

								”இந்த	உரற்கண்	இவ்வரிசி

								எல்லாம்	ெபய் 	ெகால்யாைனத்

								தந்த	உலக்ைக	தைனஓச்சிச்



								ச க் 	ெமா க்ெகனக்	 த்தீேர."

	

				தீட் ய	அரிசிைய	உைலயில்	இட் 	அந்தக்	 ழ்	ெபாங்கி	வழியாமல்	வீரர்களின்
ைககைள	 ப்பாக ம்	 திைரயின்	 ளம் க்	கால்கைள	அகப்ைபகளாக ம்

				ெகாண் 	 ழா கின்றன.	இவ்வா 	 ழ்	அட் ப்	ேபய்க	ெளல்லாம்	உண்
த்தா கின்றன.

	

				களேவள்விையச்	ெசய் விட் 	அரசன்	ெவற்றி	மி க் டன்	ேதரில்	ஏறி
வ கிறான்.	களத்தில்	வயிறார	உண்ட	ேபய்கள்	அந்தத்	ேத க் 	 ன்ேன	ெசன்
மிக்க	மகிழ்ச்சிேயா 	ஆ கின்றன.	ேத க் ப்	பின்ேன	அரசைனப்	 கழ்ந் 	பா
வீரர்க ம்	பாட் ப்	பா ம்	ெபண்க ம்	ைகேகாத் 	ஆ கிறார்கள்.

				**	*	*	*	*

	

				இவ்வண்ணம்	வாைகயின்	ஒ 	ப தி,	ேபாரின்	 வில்	நிக ம்	நிகழ்ச்சிகைளச்
ெசால் கிற .	ஏைனப்	ப திகள்,	ெவவ்ேவ 	நிைலயில்	இ ப்பவர்கள்	தம்	தம்
கடைமையச்	சிறப்பாக	ஆற்றி	வ வைதச்	ெசால் கின்றன.

	

								"	நாவில்	ெகாள்ைகத்	தத்தம்	 ற்ைறப்

								பா பட	மி திப்	ப த்தல்	என்ப"

	

				என்ப 	ெதால்காப்பியம்.	வலி ம்	வ த்த ம்	இன்றி	இயல்பாகிய
ஒ க்கத்தாேன	நான் 	வ ணத்ேதா ம்	அறிவ ம்	தாபதர்	 தலிேயா ம்
தம் ைடய	 பா கைள	இ வைகப்பட	மி திப்ப த்தல்	என் 	 வர்
ஆசிரியர்	என் 	இதற் 	நச்சினார்க்கினியர்	ெபா ள்	உைரத்தார்.	தம்ைமத்	தாேம



சிறப்பித் ச்	ெசால்லிக்	ெகாள் வ ம்,	மற்றவர்கள்	அவர்கைளப்	பாராட் ச்
ெசால் வ மாகிய	இரண் 	வைகயில்	இந்தச்	சிறப் 	இ க் ம்.	இவ்வா
இயல்ைபச்	சிறப்பித் க்	 ம்	 ைறகளில்	அரச	வாைக,	அரச	 ல்ைல	என்பைவ
ேபால	இ வைகயான	ேபர்கள்	அைம ம்.	‘உறழ்ச்சியால்	ெபற்ற	ெவன்றிைய
வாைகெயன ம்,	இயல்பாகப்	ெபற்ற	ெவன்றிைய	 ல்ைல	ெயன ம்	 ப'	என்
நச்சினார்க்கினியர்	விளக் கிறார்,	பிறேரா 	ஒப் 	ேநாக் ம்	ேபாேதா,
ேபாட் யி ம்ேபாேதா	ெபற்ற	சிறப்ைபச்	ெசால்வ 	வாைக;	இயல்பான	நிைலையச்
ெசால்வ 	 ல்ைல.

	

				அரசர்	சிறப்ைப ம்	பார்ப்பனர்,	வணிகர்,	ேவளாளர்	ஆகியவர்கள்	சிறப்ைப ம்
இவ்வா 	பாராட் வார்கள்.	வாழ்க்ைகேய	ஒ வைகப்	ேபாராட்டத்தாேன?	ஆதலின்
நல்ல	 ைறயில்	தம்	இயல்பிேல	பிறழாமல்	கடைமகைள	ஆற்றி	வ வேத
வாழ்க்ைகயில்	ெவற்றி	ெபற்றதாக	அைம ம்.	அதனால்தான்	இவற்ைற
ெவற்றிையப்பற்றிச்	ெசால் ம்	வாைகத்	திைணயில்	ேசர்த் ப்	பா னார்கள்	என்
ேதான் கிற .

				அந்தணர்கள்	தாம்	ெசய் ம்	கடைமகளிேல	சிறந் 	நின் 	வாழ்வைதச்
சிறப்பிப்ப 	பார்ப்பன	வாைக.	அவர்கைள	அ ெதாழிேலார்	என் 	தமிழி ம்,
ஷட்கர்ம	நிரதர்	கள்	என் 	வடெமாழியி ம்	 வர்.

	

				"அ வைகப்	பட்ட	பார்ப்பனப்	பக்க ம்”

	

				என் 	ெதால்காப்பியம்	 ம்,	அதன்	உைரயில்	நச்சினார்க்கினியர்	மிக	விரிவாக
அத்ெதாழில்கைள	விளக் கிறார்,	ஓதல்,	ஒ வித்தல்,	ேவள்வி	ெசய்தல்,	ேவள்வி
ெசய்வித்தல்,	ஈதல்,	ஏற்றல்	என்பைவ	அவர்க க் ரிய	ஆ 	ெதாழில்கள்.

	

				ேவதம்,	அங்கம்,	தர்மசாஸ்திரம்,	இராமாயணம்,	பாரதம்,	 ராணம்,	அகத்தியம்
தலிய	இலக்கணங்கள்,	இைறயனார்,	அகத்தியனார்	ஆகிய	ெப மக்கள்	பா ய
ல்கள்	ஆகியவற்ைற	ஓத	ேவண் ம்	என் 	அவ் ைர	யாசிரியர்	 கிறார்,



	

				அரச க் ரிய	ெதாழில்கள்	ஐந் .

	

				”ஐவைக	மரபின்	அரசர்	பக்கம்"

	

				என்ப 	ெதால்காப்பியம்.	ஓ தல்,	ேவள்வி	ெசய்தல்,	ஈதல்,	காத்தல்,	தண்டம்
ெசய்தல்	என்பன	அவன்	ெதாழில்கள்.

	

				வாணிக க் 	ஒ தல்,	ேவள்வி	ெசய்தல்,	ஈதல்,	உழ ,	ப ைவப்	பா காத்தல்,
வாணிகம்	என் ம்	ஆ ம்	உரியைவ.	வாணிகம்	ெசய் ம்ேபா 	விைலைய	மி திப்
ப த்தாம ம்,	பண்டத்ைதக்	 ைறக்காம ம்,	லாபத்ைத	ெவளிப்பைடயாகச்
ெசால்லி ம்	கடைமயாற் வார்களாம்.

	

								”ெந கத் ப்	பகல்ேபர்ல

								ந நின்ற	நன்ெனஞ்சிேனார்

								வ அஞ்சி	வாய்ெமாழிந்

								தம ம்	பிற ம்	ஒப்ப	நா க்

								ெகாள்வ உம்	மிைகெகாளா

								ெகா ப்ப 	உம்	 ைறெகாடா

								பல்பண்டம்	பகர்ந் வீ ம்”



	

				என் 	பட் னப்பாைல	என் ம்	சங்க ல்	வணிகர்களின்	இயல்ைபக்	 கிற .
' கத்தின்	ந 	எப்ப 	ந கிlஐ	பிறழாமல்	இ க்கிறேதா	அப்ப ,	பழிக் 	அஞ்சி
உண்ைமையேய	ேப வார்கள்;	தம்	ெபா ைள ம்	பிறர்	ெபா ைள ம்	ஒ 	மாதிரிேய
பார்ப்பார்கள்;	பண்டங்க க் ரிய	விைலயாகத்	தாம்	ெப வைத	அதிகமாகப்	ெபற
மாட்டார்கள்;	பண்டத்ைத ம்	 ைறவாகக்	ெகா க்க	மாட்டார்கள்;	பல	வைகயான
பண்டங்கைள ம்	ெகாள் தல்	இவ்வள ,	லாபம்	இவ்வள 	என்
ெவளிப்பைடயாகச்	ெசால்லி	விற்பார்கள்’	என் 	இவ்வ கள்	ெசால்கின்றன.
கரிகாலன்	அர 	ெசய்தி ந்த	காலத்தில்	ேசாழ	நாட் ல்	வணிகர்கள்	இந்த
ைறயில்	வியாபாரம்	ெசய் 	வந்தார்களாம்.	பிற	நாட் 	மக்கள்	எல்லாம்

காவிரிப் ம்பட் னத் க் ம்	ம ைரக் ம்	வந் 	தம்	நாட் ப்	பண்டங்கைளக்
ெகா த் விட் 	இந்த	நாட் ப்	பண்டங்கைள	வாங்கிச்	ெசன்ற	காலம்	அ .
வியாபாரத்தில்	ேநர்ைம	சிறந் 	நின்ற	காலம்.	உள்ளைத	மைறத் 	லாபத்ைத
அதிகமாகப்	ெபற்றால்	பழி	உண்டா ம்	என் 	அக்காலத் 	வணிகர்கள்,	அந்த
வ க் 	அஞ்சினர்களாம்.

	

				அரசர்	 தலிய	 வேரா ம்	ஒத் ைழத் 	அவர்க க் 	ேவண் ய	உதவிையச்
ெசய்வ 	ேவளாளர்	ெதாழில்,	ேவதம்	ஒழிந்த	 ல்கைள	ஓ தல்,	ஈதல்,	உழ ,
ப ைவ ம்	எ ைத ம்	பா காத்தல்,	வாணிகம்,	வழிபா 	என் ம்	ஆ ம்
அவர்க ைடய	ெதாழில்	வைககள்,	அவர்களில்	உ 	உண்பவர்	என் ம்,	உ வித்
உண்பார்	என் ம்	இ வைக	உண் ,	அவர்க ைடய	சிறப்ைப,

	

								”உ ண் 	வாழ்வாேர	வாழ்வார்;	மற்ெறல்லாம்

								ெதா ண் 	பின்ெசல்பவர்"

	

				என் 	தி க் றள்	எ த் ைரக்கிற .

	



				இவ்வா 	கால்வைக	வ ணத்தாரின்	சிறப்ைப ம்	எ த் ப்	 க ம்	 ைறகள்
வாைகத்திைணயில்	வ கின்றன.

				-----------

	



				12.	�������	������

	

				ெவ ம்	சாம்பல்	என் 	எண்ணி	அைத	எ த்தான்.	ைகயில்	எ க் ம்ப 	அ
கட் ச்	சாம்பலாகேவ	இ ந்த .	எ த்த	அ த்த	கணத்தில்	‘ ,	 ’!	என்
ைகைய	உதறிக்ெகாண் 	அைதக்	கீேழ	ேபாட் விட்டான்.	அ 	இன் ம்

ைம ம்	ஆறாத	ெந ப் :	மீ 	 த்த	ெந ப் ,	ேமல்ேதாற்றத்ைதக்	கண்
ஏமாந் ேபாய்	எ த்தான்.	இப்ேபா 	அ 	 ட் விட்ட .

	

				நீ 	 த்த	ெந ப் ப்	ேபாலச்	சிலர்	இ ப்பார்கள்.	'	நாம்	இவர்கைள	ெவன்
விட்ேடாேம!	இவர்க ம்	 றங்	காட் 	ஒ த்	தம்	மானம்	இழந் 	மதி	இழந் 	வாைலச்

ட் க்ெகாண் 	இ க்கிறார்கேள!	என் 	பைகவர்கைள	எண்ணக் டாதாம்.
தமக் 	ெவள்ளம்	ேபான்ற	ேசைன	இ க்கிறெதன் 	தம்ைமத்	தாேம	வியந்
ெகாண் ,	பைகவைர	எள்ளி	இழிவாக	நிைனக்கக்	 டா .	எந்தச்	சமயத்தி ம்
அவர்கள்	 ைணவலி	ெபற் ப்	ேபார்	ெசய்ய	வந் விடலாம்.

	

				உண்ைமயான	வீரர்கள்	எப்ேபா ம்	விழிப் டன்	இ க்க	ேவண் ம்.	எவ்வள 	பலம்
இ ந்தா ம்,	‘இனி	இந்தப்	பயல்	என்ன	ெசய்வான்’?	என் 	எண்ணிப்	பராக்காக
இ க்கக் டா .	வீரத்தின்	இலக்கணம்	இ .	இைதப்	ெபா ந	வாைக	என் ம்
ைறயில்	விளக் கிறார்	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல	ஆசிரியர்,	!

	

								”ெவள்ளம்ேபால்	தாைன	வியந் 	விரவாைர

								எள்ளி	உணர்தல்	இயல்பன் ;	-	ெதள்ளியார்

								ஆ ேமல்	ஆறியபின்	அன்றித்தம்	ைகக்ெகாள்ளார்

								நீ ேமல்	 த்த	ெந ப் .”



	

				[கடைலப்	ேபாலத்	தமக் ள்ள	ேசைனகைளத்	தாேம	பாராட் க்	ெகாண் ,	தம்
பைகவர்கைளக்	 ைறவாக	மதிப்பி தல்	வீரத் க் ரிய	இயல் 	அன் ;	அறிவிேல
ெதளி ைடயவர்கள்,	ெந ப் 	ஆ கிற	பக் வத்தில்	இ ந்தால்	அ 	 வ ம்
ஆறியபிற 	அன்றி	இைடயிேல	அந்த	நீ 	 த்த	ெந ப்ைபத்	தம்	ைகயில்	ஏந்த
மாட்டார்கள்.	தாைன	-	ேசைன.	வியந் 	-	பாராட் .	விரவார்	-	பைகவர்.	எள்ளி-
இகழ்ச்சியாக	மதித் .	ெதள்ளியார்	-	ெதளி ைடயவர்.]

	

				ஒ 	நாட் ல்	அரசன்	தக்கப 	ஆட்சி	நடத்தி	வந்தால்	அவ ைடய
ைடநிழலின்கீழ்க்	 மக்கள்	பசி,	பிணி,	பைக	இல்லாமல்	வாழ்வார்கள்.	இ

அ ப்பைடயான	நிைல.	இப்ப யி ந்தால்	மட் ம்	ேபாதா .	உயிர்	ேபாகாமல்
உடம்ேபா 	ஒட் க்ெகாண் 	நிற்ப 	ஒ 	சிறப்பா?	உடம் 	அழேகா ம்	ெபாலிேவா ம்,
உள்ளம்	அறிேவா ம்	உணர்ச்சிேயா ம்	நிைறேவா ம்	இ க்க	ேவண் ம்.	அவ்வா

மக்கள்	வாழ்ந்தால்	மட் ம்	ேபாதா .	அவர்கள்	வளவாழ் 	வாழேவண் ம்.
ைற	விலா	நிைறேவா 	வாழேவண் ம்.	 ைற ைட	யா க் ம்	ெகா த்

வா ம்ப 	அவர்கள்	வாழ் 	நிைறந் 	வழிந் 	ெபாங்க	ேவண் ம்.

	

				அவர்க ைடய	வாழ்வில்	கைல ம்	ெதாழி ம்	சிறக்க	ேவண் ம்.	அறிஞர்கள்
தமக் ரிய	சிறப் டன்	வாழ	ேவண் ம்.	ஞானிகள்	பிற ைடய	மதிப்ைபப்	ெபற்
விளங்க	ேவண் ம்.	பாண ம்,	 த்த ம்,	 லவ ம்	இனி 	வாழ	ேவண் ம்.

	

				இப்ப ெயல்லாம்	இ ந்தால்	அந்த	நாட் 	அரசன்	ெவற்றி	ெபற்ற 	 ற் ப்	ெப ம்.
பைகவைர	அழித் 	விட் த்	தான்	மட் ம்	அரண்மைனயில்	உண் 	உ த் 	உறங்கி
மகிழ்ந்தால்	ேபாதா .	அ 	தவ ட,	நிலத்தி ள்ள	கைளகைளப்	பறித் ப்
ண் கைள	அழித் 	உ த	பிற ,	பயிர்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	நா 	 வ ம்

நல்வளம்	நிரம்பப்	பா படேவண் ம்.	அப்ேபா 	அவன்	ெபற்ற	ெவற்றிக்
உண்ைமயான	பயன்	உண் .	அரசன்	தான்	ெபற்ற	ெவற்றியினால்	ஊக்கம்	ெபற் ,

மக்கள்	தம்	தம்	 ைறயில்	இன்ன ம்	,	இைட ம்	இல்லாமல்	அவற்ைறப்
ேபாக்கி	ெவன் 	இன்ப	வாழ் 	வாழ்வதற் 	ஏற்பன	ெசய்யேவண் ம்.	நா
ஒ மிக்க	நின் 	ெவற்றிெப வ 	 தல்	ப .	அதன்பின்	ஒவ்ெவா 	வீ ம்	வ ைமப்
பைகையப்	ேபாக்கி	ெவற்றிெபற	ேவண் ம்.	ஒவ்ெவா 	மனித ம்	அறியாைமப்



பைகையப்	ேபாக்கி	அறிெவாளி	பைடக்க	ேவண் ம்.

	

				அவ்வா 	 திய	ஒளி	பைடக் ம்	நாட் ேல	ேமதாவிகள்	ேதான் வார்கள்;
மகாத்மாக்கள்	அவதாரம்	ெசய்வார்கள்;	 ன் 	கால ம்	அறிந் ண ம்
ேபரறிஞர்கள்	உதிப்பார்கள்.	அந்தப்	ெபரிேயார்களின்	வாய்ச்ெசால்	என் ம்	பிறழா .
யாவ ம்	ேபாற் ம்ப யாக	 க்காலத்தின்	நிகழ்ச்சிகைள ம்	அறி ம்	ெபரிேயாைர
அறிவர்	என் 	ெசால்வ 	வழக்கம்.	’இந்த	 ன் 	உலகத்தி ம்	இ ைளப்	ேபாக் ம்
கதிரவேனப்	ேபான்றவர்கள்	அவர்கள்.	இறப் ,	நிகழ் ,	எதிர் 	என்ற	 ன் 	கால
நிகழ்ச்சிைய ம்	நன் 	அறிவார்கள்.	பால்	 ளித்தா ம்,	பகல்	இ ண்
மாறினா ம்,	கதிரவன்	வடக்ேக	ேதான்றினா ம்	அவர்கள்	வாய்ெமாழி	மாறேவ
மாறா ’	என் 	அந்த	அறிவரின்	சிறப்ைப	 ல்	 கிற .[1]

				----------

				[1]	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல,	167.

	

				ெதால்காப்பியனார்,	"ம வில்	ெசய்தி	 வைகக்	கால ம்,	ெநறியின்	ஆற்றிய
அறிவன்'	என் 	அறிவன்	இயல்ைபக்	 வார்.	’காமம்	ெவ ளி	மயக்கம்	இல்லாத
ஒ கலாற்றிைன	இறப் ம்	நிகழ் ம்	எதிர் ம்	என் ம்	 வைகக்	காலத்தி ம்
வழங் ம்	ெநறியான்	அைமத்த	 ணர் ைடேயான்'	என்ப 	நச்சினார்க்கினியர்
உைர.	சிறந்த	ெமய்ஞ்ஞானியைரேய	அறிவர்	என் 	ெசான்னார்கள்.	அகத்தியர்,
த்த	பகவான்	 தலிய	ெப மக்கைள ம்	அறிவர்	 ட்டத்தில்	ேசர்ப்பார்கள்.

	

				அறிவன்	வாைகக் 	உதாரணமாகப்	 த்தைரப்	பற்றிய	பழஞ்	ெசய் ள்	ஒன்ைறத்
ெதால்காப்பிய	உைரயில்	பார்க்கிேறாம்.	அவ ைடய	 ற ம்	அக ம்	அதில்
அழகாகக்	ேகாலம்	ெப கின்றன.

	

				 த்தர்	அமர்ந்தி க்கிறார்.	ஞானத்தின்	வ வாக,	ஞானேம	தன்	ெபயராக	உள்ள
ேபாதி	மரத்தின்	அ யில்	எ ந்த ளியி க்கிறார்.	அந்தப்	ேபாதி	மரம்	வாடாத .



அதன்	இைலகள்	மரகதத்தால்	அைமந்தைவ	ேபாலப்	பச்ைசப்	பேசெலன்
பளபளக்கின்றன.	அதன்	கீழ்	ஒளி	 வம்	காட் 	அமர்ந்திலங் ம்
அப்ெப மா ைடய	தி ள்ளம்	எப்ப 	இ க்கிற ?	அங்ேக	எவ் யி க் ம்
க ைணத்ேதன்	பில் கிற .	அந்த	உள்ளம்	விரி ைடய ,	மிக	மிக
ெமன்ைமயான ;	மலரி ம்	ெமல்லி ,	க ைணயினால்	அ 	ெமன்ைம ைடயதாக
இ ப்பி ம்,	அதன்	திண்ைம	வைரயைறக் ள்	அடங்காத .	தண்ைம ம்
ெமன்ைம ம்	உள்ள	இடத்தில்	திண்ைம	இ க் ேமா?	மலரில்	திண்ைம	ஏ ?
ஆனால்	இந்த	 னிவர்பிரான்	ெநஞ்சத்திண்ைம	உலகம்	அறிந்த .

	

				அந்தத்	திண்ைமையக்	 ைலத் விட	ேவண் ம்	என் 	எண்ணினான்	மாரன்.
அவ ைடய	அம்பிேல	பட் 	மயங்காதவர்	யார்?	அவன்	தன்	பைடகளாகிய	அழகிய
ப வ	மங்ைகயைர	மரகதப்	பாசைட	நிரம்பிய	ேபாதி	மரத்த க் 	அ ப்பினான்.
அங்ேகதான்	ஞான	வீரராகிய	ேபாதிநாதர்	இ ந்தார்.	அந்த	மகளிர்,	கண்டார்
வி ம் ம்	எழிைல ைடயவர்.	அவர்கள்	கண்வீச்சில்	 ைலயாத	ெநஞ்சம்	இல்ைல.
வீரரின்	வாள்	ெசய்யாத	காரியத்ைத	அந்தக்	கண்	ெசய் வி ம்.	பார்ப்பதற் க்
ளிர்ச்சியாக	நீண் 	ெந மா	மைழக்	கண்ணாகத்தான்	ேதான் ம்.	ஆனால்

அைதச்	 ழற்றி	எதிரிைய	ெவல்லப்	 றப்பட் 	விட்டார்களானால்	அந்த	மைழக்கண்
வாட்கண்	ஆகிவி ம்.	வாைளக்	 க் ம்	ெந க் ம்	 ற்றி ம்	 ழற் வ ேபால
அந்த	ேமாகினிகள்	தம்	கண்கைளச்	 ழற்றினர்.	அக்	கண்கள்	 க்ேக	பாய்ந்
விலங்கின.	 த்த ைடய	ேதாைள ம்	மார்ைப ம்	அளெவ த்தன.	தைல தல்	அ
வைரயில்	பாய்ந் 	ெவட் ன.	எங்கைள	எதிர்ப்பார்	யார்	என் 	நிமிர்ந் 	நின்றன.
என்ன	ெசய் ம்	அந்தக்	 ரிய	வாள்கள்	 த்த	பகவா ைடய	ெநஞ்ைசப்	பிளக்க

ய	வில்ைல.	அவற்றின்	 ைனகள்	சிறி ம்	அைதத்	ெதாட	 யாமல்	ம ங்கின.

	

				அந்த	ெநஞ்சத்ைதத்தான்	ெமல்லிய	மலர்	என்கிறார்கள்.	அ 	ெமல்லிய 	எப்ப
ஆ ம்?

	

				இவ்வா 	அந்த	அழகிய	பாடல்	ேகட்கிற .

	



								"வாடாப்	ேபாதி	மரகதப்	பாசைட

								மரநிழல்	அமர்ந்ேதான்	ெநஞ்சம்,	யார்க் ம்

								அ ள்	இன்	தீந்ேதன்	உைறத் நனி	ெஞகிழ்ந்

								மலரி ம்	ெமல்லி 	என்ப;	அதைனக்

								காமர்	ெசவ்வி	மாரன்	மகளிர்

								ெந மா	மைழக்கண்	விலங்கிநிமிர்ந்	ெத த்த

								வா ம்	ேபாழ்ந்தில	ஆயின்

								யாேதா	மற்ற 	ெமல்லிய	வாேற?

	

				[ேபாதி	-	அரசமரம்.	பாசைட	-	பச்ைச	இைல.	உைறத் 	-	 ளித் .	என்ப	-	என்
ெசால்வார்கள்.	காமர்	-அழ ,	ெசவ்வி	-	ப வம்,	விலங்கி	-	 க்ேக	பாய்ந் .
மைழக்	கண்ணாகிய	வாள்.	ேபாழ்ந்தில	-	பிளக்கவில்ைல.	ெமல்லிய	வா 	-
ெமன்ைமயாக	இ க் ம்	விதம்.]

				★	★	★

	

				நாட் ல்	தம்	நலத்ைதத்	 றந் 	தவம்	 ரி ம்	மக்கள்.	பலர்	இ ப்ப 	இந்த
நாட் க் ச்	சிறப் .	உலகத்தில்	அதிகமான	 றவிகைள	உைடய	நா 	இ .	தாம்
ெபற	ேவண் ய	கலங்கைள	ஏைனயவர்	ெப ம்ப 	வி வ 	 ற .	தம்	 ம்பம்
என்ற	வைரயைறயின்றி	உலகேம	 ம்பமாக	எண்ணி	வாழ்வ 	 ற .

	

				அவர்கள்	தனிைமைய	நா த்	தவம்	 ரிவார்கள்.	தாம்	ெசய்த	தவத்தால்
அவர்க க் 	ஆன்ம	சக்தி	மி தியா ம்.	அப்ப ச்	ேசர்த் க்ெகாண்ட	ேபராற்றைல
உலகத் க் ப்	பயன்ப த் வார்கள்.	மகாத்மா	காந்தி	வாரத் க் 	ஒ 	 ைற



ெமௗனமாக	இ ந்தார்.	ஒவ்ெவா 	நா ம்	பிரார்த்தைன	நடத்தினர்.	அ க்க
உண்ணா 	ேநாற்றர்.	இைவ	அவ ைடய	ஆன்ம	சக்திைய	விளக்க றச்	ெசய்தன.
உள்ெளாளி	ெப க்கின.	உள்ெளாலிையக்	ேகட் ம்ப 	ெசய்தன.	தவம்
ரிபவர்க ைடய	ெப ைமையத்	தி க் றள்	பலப யாக	விரித் ைரக்கிற .

	

				தவம்	ெசய்பவர்கைளத்	தாபதர்கள்	என்பார்கள்.	தவ	ஒ க்கத்தில்	நிற்பவர்கள்
தமக் 	வ ம்	 ன்பங்கைளப்	ெபா ப்பார்கள்.	பிற க் 	எள்ளள ம்	 ன்பத்ைதச்
ெசய்யமாட்டார்கள்,

	

								”உற்றேநாய்	ேநான்றல்	உயிர்க் கண்	ெசய்யாைம

								அற்ேற	தவத்திற்	 "

	

				என்ப 	 றள்	 ம்	தவத்தின்	இலக்கணம்.	தவத்தின	ரின்	சிறப்ைபச்
ெசால் வ 	தாபத	வாைக.

	

				மற்றவர்கைளப்	ேபாலப்	 லன்	 கர்ச்சியிேல	ஈ படாமல்,	ேதைவகைளக்
ைறத் க்	ெகாள்வ 	தவம்	பயில்	பவர்க க் 	இயல் .	அவர்கள்	நீரிேல	பலகால்
ழ் வார்கள்.	தைரேய	ப க்ைகயாகக்	கிடந் 	உறங் 	வார்கள்.	ேதாைலேய

ஆைடயாக	உ ப்பார்கள்.	தைலைய	மழிக்காமல்	சைடைய	வளர	வி வார்கள்.
டைர	வழிப வார்கள்.	மக்கள்	வா ம்	ஊர்க க் ச்	ெசல்லாமல்	தனிைமைய

நா க்	காட் ல்	தங் வார்கள்.	கட ைளப்	ேபாற் வார்கள்.	தம்ைம	நா 	வ ம்
வி ந்தினர்கைள	வரேவற் 	உபசரிப்பார்கள்.

	

				இத்தைகயவர்கைளேய	ரிஷிகள்	என் ம்,	 னிவர்கள்	என் ம்	ெசால்கிேறாம்.

	



				சிறந்த	அரச	வாழ்ைவ ம்	 றந் 	தவவாழ்க்ைகைய	ேமற்ெகாண்டவர்கள்
பழங்காலத்தில்	இ ந்தார்கள்.	அத்தைகயவர்களின்	 ற 	நிைலையக்	கண்
லவர்கள்	பா ய	பாடல்கள்	 றநா 	என் ம்	சங்க	 லில்	உள்ளன.	ஒ 	பாடல்,
ஒ வன்	 ற 	 வதற் ன்	இ ந்த	நிைலைய ம்,	 ண்ட	பின்	ேமற்ெகாண்ட
நிைலைய ம்	ெசால்கிற .

	

				அவன்	 றப்பதற் 	 ன்	அழகிய	மாளிைகயில்	வாழ்ந்தி ந்தான்.	அந்த
மாளிைகயில்	எங்ேக	பார்த்தா ம்	கைல	மணம்	கம ம்.	ஓவியக்	காட்சிகள்
ஒளி ம்.	அந்த	மாளிைகயின்	 	உ வத்ைத ம்	பார்த்தால்	கச்சிதமான	சிற்ப
வ வமாகத்	ேதான் ம்.	சிறிய	மாளிைகயா	அ ?	பலர்	 ப்	ேபச	ேவண் மா?
விரிவான	இடம்	அங்ேக	உண் .	ஒ 	நடன	அரங் 	நடக்க	ேவண் மா?	அதற்
ேவண் ய	இடம்	உண் .	ஒ 	ெபரிய	விழா	நைடெபற	ேவண் மா?	பல
ஊர்க்காரர்க ம்	வந் 	வசதிகேளா 	தங் ம்ப 	விரிவான	ப திகள்	இ ந்தன.
அத்தைகய	விரிவான	இடத்ைத ைடய	வைரப் 	அ .

	

				அங்ேக	சிற்பக்கைலயில்	சிறந்ேதார்	ெச க்கி	அைமத்த	பாைவகைளப்	ேபான்ற
அழ 	மகளிர்	உலா வார்கள்.	அவேனா	ெப 	வீரன்.	அவன்	திண்ேடாள்கைளக்
கண்ட	மகளிர்	அவைன	அைணய	ேவண் ெமன் 	அவா வார்கள்.	அந்தப்	ேப
கிைடக்காவிட்டால்	ெமலிந் 	வா வார்கள்.	அவர்கள்	வைளகள்	ெநகி ம்;	இைழ
ெநகி ம்.	இவ்வா 	பல	மகளி ைடய	இைழகைள	ந ம்ப 	ெசய்த	வீரன்	அவன்.
தி ம்	அழ ம்	வீர ம்	வலிைம ம்	உைடய	அவன்	இப்ேபா 	 றவியாகி	விட்டான்.

	

				இப்ேபா 	எப்ப 	இ க்கிறான்?

	

				இப்ேபா 	அவன்	வா ம்	இடம்	கா .	 ங்கில்கள்	வளர்ந்த	மலச்சாரற்	கா 	அ ,
மைலயிலி ந் 	வ ம்	அ வியில்	அவன்	பலகால்	நீரா கிறான்.	அங்ேக
எரிேயாம் கிறான்.	அதற் ரிய	சமித்ைதக்	காட் 	யாைன	ெகாண் வந்
தள் கிற ,	விலங்கினங்கள்	அவ க் 	அஞ் வதில்ைல;	அவைன
அச் த் வ ம்	இல்ைல.	பிற	உயிர்க க் ச்	சிறிதள ம்	தீங் 	 ரியாத



விரதத்ைத	அல்லவா	அவன்	ேமற்ெகாண் க்கிறான்?	அதனால்	அைவ	அவ க்
ஏவல்	 ரிகின்றன.

	

				அவ ைடய	ேகசம்	சைடயாகிவிட்ட .	நீரில்	 ழ்கி	அந்தச்	சைடைய
உலர்த் கிறான்.	’அ வி	ஆ ச்	ெசந்தீ	ேவட் ச்	சைடையப்	 லர்த் ம்	இவனா
ன் 	பாைவ	யன்ன	மகளிரின்	ெதா ைய	ெநகிழ்த்த	மள்ளன்!’	என் 	கண்ேடார்

வியக் ம்	வண்ணம்	அவன்	தாபதக்	ேகாலத்தில்	ஒளிர்கிறான்.	-	இப்ப
மாற்பித்தியார்	என்ற	 லவர்	பா கிறார்:

	

								”ஒவத் 	அன்ன	இட ைட	வைரப்பின்

								பாைவ	அன்ன	 ந்ெதா 	மகளிர்

								இைழநிைல	ெநகிழ்த்த	மள்ளற்	கண் ம்;

								கைழக்கண்	ெந வைர	அ வி	ஆ க்

								கான	யாைன	தந்த	விறகின்

								க ந்ெதறல்	ெசந்தி	ேவட் ப்

								 றந்தாழ்	 ரிசைட	 லர்த் 	ேவாேன."

								( றநா ,	251)

	

				ஒவம்	-	சித்திரம்.	வைரப் 	-	கட் டம்;	மாளிைக,	ெதா 	–	வைள,.	இைழ	-
அணிகலன்.	மள்ளன்	-	வீரன்,	கண் ம்	-	கண்ேடாம்.	கைழ	-	 ங்கிேல ைடய
கண்.	இடத்ைத ைடய.	க ந்ெதறல்	-	மிக்க	ெவப்பத்ைத ைடய,	ெசந்தீ	ேவட் 	-
அக்கினி	காரியங்கைளச்	ெசய் .	 றம்	தாழ்	-	 கிேல	ெதாங் ம்.
லர்த் ேவான்	-	உலர்த் பவன்.	மள்ளைனப்	 லர்த் ேவானாகக்	கண்ேடாம்.]



	

				பல்வைகப்	ெபா ைளப்	ெபற் 	 க ம்	வீரத்தி ம்	அதைனப்	பிறர்	பயன்
ெகாள் ம்ப 	தியாகம்	ெசய் 	நிற் ம்	வீரம்	சிறந்த 	என்ப 	ஆன்ேறார்
ெகாள்ைக.

				----------

	



				13.	���������

	

				ேபார்	ெசய்யப்	 ந்த	மன்ன க் 	எப்ப ேய ம்	ேபாரில்	பைகவைன	ெவல்ல
ேவண் ம்	என்ற	எண்ணேம	 ந் ற	நிற் ம்.	எந்தத்	தைட	ேநர்ந்தா ம்	அதனால்
உள்ளம்	தளராமல்	ேமன்ேம ம்	வீ ெகாண் 	எ வேத	வீரம்.	நக ம்	சைத ம்
ேபாலக்	காதலி டன்	இைண	பிரியா 	ஒன்றி	வா ம்	உயர்ந்த	காதல்	வாழ்
உைடயவ	னானா ம்,	அைத ம்	இப்ேபாைதக் த்	 றந் விட் ப்	பைகவைர
ஒ க் வைதேய	லட்சியமாகக்	ெகாள்வ 	அரசன்	இயல் .

	

				காதலர்கள்	 திர்க்காலத்தில்	ஒன்றியி ப்பார்கள்.	 ணர்ச்சி	என் ம்
உரிப்ெபா ைள ைடய 	 றிஞ்சித்	திைண.	அந்தத்	திைணக் க்	 திர்க்	காலம்
உரிய .	 ளிரால்	ந ங் ம்	அக்காலத்தில்	கணவன்	மைனவியர்	பிரியாமல்
ஒன் பட் 	வாழ்வ 	மர .	ஆனால்	வீரம்	மிக்க	அரசன்	ேபார்க்களத்தில்
அக்காலத்தில்	தங் ம்ப 	ேநர்ந்தால்	அவன்	காமத்ைத ம்	ெவன் 	வீர
உணர்ச்சி டன்	விளங் வான்.	இ 	பாராட் வதற் ரிய	நிைல.

	

				’ திர்ப்	ப வம்	வந் ம்	இவன்	தன்	காதலிைய	எண்ணாமல்	பைகவைர
ெவல் ம்	ஒேர	ேநாக்கத்ேதா 	பாசைறயில்	தங்கியி க்கிறாேன!’	என் 	 லவர்கள்
அப்ேபா 	வியப்பார்கள்.	இப்ப 	வியந் 	பா வைதக்	கதிர்ப்	பாசைற	என்ற
ைறயாக	இலக்கணம்	 ம்.

	

				’பலபல	ெத க்க டன்	பாசைற	இ க்கிற .	அங்கங்ேக	 டாரம்
ேபாட் க்ெகாண் 	தங்கியி க்கிறார்கள்	வீரர்கள்.	 டாரங்களின்	ேமேல
தைழையப்	ேபாட் 	ேவய்ந்தி க்கிறார்கள்.	 திர்ப்	ப வம்	ஆதலின்	சி சி
ளிகைள	வீ கிற 	வானம்.	உடல்	ந ங் கிற .	வீரர்கள்	தம்	தம்	 டாரத்தில்

ஒ ங்கியி க்கிறார்கள்.	இந்தக்	 ளிரால்	ந ங்கி ம்	அரசன்,	நிைனத்தால்	ேபாய்
வரத்	ேதைரப்	பைடத்தவன்,	தன்	மைனவிையப்	ேபாய்ப்	பார்த் 	வரேவண் ம்	என்



நிைனக்கவில்ேல.	இவன்	வீரம்	இ ந்தப தான்	என்ேன!’	என் 	வியந் 	ப ம்
பாட் 	ஒன் 	வ மா .

	

								”கவைல	ம கிற்	க ங்கண்	மறவர்

								உவைலெசய்	 ைர	ஒ ங்கத்	-	 வைலெசய்

								 திர்	நலிய ம்	உள்ளான்,	ெகா த்ேதரான்,

								 தில்	மடவாள்	 யக் ?	[1]

	

				[கவைல-சிக்கலான	வழி.	ம 	-	ெத .	க ங்கண்	-	ெகா ைம.	மறவர்	-	விரர்.
உவைல	-	தைழ.	 வேல-சிறிய	 ளி.	 தில்	-பைழய	அரண்மைண.	 யக் 	-
ேசர்தல்.]

				---------

				[1].	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல,	169,

	

				இப்ப ேய,	சலார்	சலார்	என் 	வாைடக்	காற் 	வீச ம்	மனம்	சலனமின்றி
இ க்கிறான்	என் 	பா வ 	வாைடப்	பாசைற	என் ம்	 ைற.	பத் ப்பாட்
என் ம்	சங்க	 லில்	ெந நல்	வாைட	என்ற	மீண்ட	பாட் 	இ க்	கிற .	அ
வாைடக்	காலத்தி ம்	பாசைறயில்	இ ந் 	வீரம்	மங்காமல்	விளங்கிய	பாண் யன்
ெக ஞ்ெசழியேன	நக்கீரர்	பா ய .

	

				வாைடயினால்	மக்க க் ம்	பிற க் ம்	உண்டா ம்	 ன்பத்ைத ம்,	பாசைறயில்
அரசன்	ேபாரில்	 ண்பட்ட	வீரர்க க் 	ஆ தல்	 றிக்ெகாண் 	உல வைத ம்,
அரண்மைனயில்	அவ ைடய	மைனவி	அவைன	எதிர்	ேநாக்கி	வா யி ப்பைத ம்
ெந நல்வாைட	அழகாகச்	ெசால்கிற .



	

				மைழ	ெபய்தைமயால்	எங் ம்	 ளிர்	படர்கிற .	மக்களின்	பற்கள்	 ளிரினால்
பைறய க்கின்றன.	ெந ப்பிேல	ைகையக்	காட் க்	காட் 	அந்தச்	 ட்ைடக்
கன்னத்தில்	ஒத்திக்	ெகாள்கிறாச்கள்,	ஆ மா கள்	ேமயப்	ேபாகாமல்	அப்ப
அப்ப ேய	நின் 	வி கின்றன.	 ரங் கள்	ைகையக்	கட் க்ெகாண்
ந்தியி க்கின்றன.	பறைவகள்	சிலிச்	சிலீர்	என் 	வீ ம்	வாைடக்	காற் த்

தாங்காமல்	மரங்களிலி ந் 	கீேழ	வி கின்றன.	கன் 	ஊட்டப்	ேபானால்	ப மா
அைத	உைதக்கிற .	 திர்க்	காலத் க்	 ளிர்	 ன்ைறேய	ந ங்கச்	ெசய் வி ம்
ேபாலத்	ேதான் கிற .

	

				இந்தப்	ப வத்தில்	 ட்ைட	 க்கிற ;	பீர்க் ம்	ெபான்ேபால	மலர்கிற .
ெகாக் க ம்	காைரக ம்	ஈரமான	மணலில்	நின்றப ேய	ஓ ம்	கயல்	மீைனக்
ெகாத் கின்றன.	ெவள்ைளயாக	உள்ள	ேமகங்கள்	வானம்	எங் ம்	பரவிச்	சி 	சி
ளிகளகத்	 கின்றன.

	

				ெநல்	வயல்களில்	கதிர்கள்	 ற்றி	வைளந் 	நிற்கின்றன.	க கங்	 ைலகள்
நன்றாக	 ற் கின்றன.	ேசாைலகளில்	மரக்	ெகம் களிலி ந் த	ெசாட் ச்
ெசட்ெடன் 	மைழத்

				 ளிகள்	ெசாட் க்	ெகாண் க்கின்றன.

	

				நகரத்தின்	ெத க்களில்	நீர்	ஓ கிற .	ஆ கள்	கிடந்	தாற்ேபால்	அைவ
ேதாற்றம்	அளிக்கின்றன.	உடல்	வலிைமைய	உைடய	அயல்	நாட் 	மக்கள்	கள்ைள
உண் 	மைழத் ளிக் 	அஞ்சாமல்	அங் ம்	இங் ம்	திரிகிறார்கள்.	வீ களில்	உள்ள
மகளி க் ப்	ெபா ேத	ெதரியவில்ேல.	வானம்	 க்	கிடக்கிற தான்	கரணம்.
அவர்கள்	பிச்சி	ய ம் கைளப்	பறித் த்	தட் ல்	ைவத்தி க்கிறார்கள்.	அைவ
ப்ெபன் 	மலர்கின்றன.	அைதக்	கண் 	பகற்	காலம்	கடந் 	மாைல

வந் விட்டெதன்பைத	அவர்கள்	அறிந் 	ெகாள்கிறார்கள்.	உடேன	விளக்கின்
திரிையக்	ெகா த்தி	ெநல் ம்	மல ம்	 வித்	ெதய்வத்ைத	வணங் கிறார்கள்.
கைடவீதி	 வ ம்	மாைல	வந்தைத	அறிந் 	அந்தக்	காலத்தில்	ெசய்ய



ேவண் யைதச்	ெசய்கிறார்கள்.

	

				வீட் க்	ெகா ங்ைககளில்	ஆ ம்	ெபண் மாக	உள்ள	 றாக்க க் 	இர
பகல்	ெதரியவில்ைல.	அதனல்	பறந் ேபாய்	ெவளியிடங்களில்	இைர	ேதடாமல்
அப்ப 	அப்ப ேய	நிற்கின்றன.	கால்	வலித்தால்	காைல	மாற்றிக்	ெகாள்கின்றன.
வீ களில்	உள்ள	ேவைலக்காரர்கள்	கத் ரி	 தலியவற்ைறக்ெகாண் 	அைமக் ம்
ஒ வைகக்	கலைவப்ெபா ைள	அைரக்கிறார்கள்.	இமய	மைலயிலி ந் 	வந்த
சந்தனக்	கல் ம்	ெபாதிய	மைலயிலி ந் 	வந்த	சந்தன ம்	ேகட்பாரற் 	வீேண
கிடக்கின்றன.	 ளிர்	காரணமாகப்	ெபண்மக்கள்	தங்கள்	 ந்தலில்	மாைலையப்
ைனந் 	ெகாள்ளவில்ைல;	சில	 க்கைள	மட் ம்	ெச கிக்	ெகாள் கிறார்கள்.
ெந ப்ைப	 ட் 	அதில்	அகில்,	கற்கண் 	 தலியவற்ைறப்	ேபாட் ப்
ைகக்கிறார்கள்.	நல்ல	சிற்ப	ேவைலப்பாட்ைட- ைடய	விசிறிகைள	உைறயிேலயிட்
ைளயிேல	ெதாங்கப்	ேபாட் க்கிறார்கள்.	அவற்றிற் 	இப்ேபா 	என்ன	ேவைல?

அவற்றில்	சிலந்தி	 	கட் யி க்கிற .

	

				உயர்ந்த	மாளிைககளில்	ேவனிற்	காலத்தில்	காற் 	வ வதற்காகத்	திறந்
ைவக் ம்	சாளரங்களின்	இரண் 	கத கைள ம்	இ க	 யி க்கிறார்கள்.
வாைடக்	காற்றின்	 ளிர்	தாங்க	 யவில்ைல.	 விந்த	வாைய ைடய
பாத்திரத்தில்	தண்ணிர்	ைவத்தி ப்பார்கள்;	அைத	அ க்க 	எ த்
ன்ெபல்லாம்	 ப்பார்கள்.	இப்ேபா 	யா ம்	அதன்	பக்கேம	ேபாவதில்ைல.

கணப்பி ள்ள	ெந ப்ைபேய	சாப்பிட் 	வி வார்கள்	ேபாலி க்கிற !	எல்ேலா ம்
அைதச்	 ற்றி	உட்கார்ந்தி க்	கிறார்கள்.

	

				ஆ ம்	மகளிர்	யாைழச்	 தி	ேசர்க்கப்	பார்க்கிறார்கள்.	 ளிரால்	அ 	பதம்
ெகட் க்கிற .	அைதத்	தம்	மார்பிேல	தடவிக்ெகாண் 	அந்தச்	 ட் ல்	 தி
ேசர்க்கிறாக்கள்,	கணவன்மாைரப்	பிரிந்த	மகளிர்	தனிைமத்	 ன்பம்	ெபாறாமல்
வ ந் கிறார்கள்.

	

				இவ்வா 	 திராகிய	ப வம்	தன்	இயல்ைபக்	காட் க்ெகாண் 	நில கிற .



	

				அரசி	அரண்மைனயில்	ப க்ைகயில்	கிடக்கிறாள்.	தன்ைன	அலங்கரித் க்
ெகாள்ளாமல்,	பாண் ய	மன்னன்	பிரிந் 	ேபார்க்களத் க் ச்	ெசன்றி த்தலால்
பிரி த்	 ன்பத்தால்	வ ந் கிறாள்.	அ கில்	ேதாழிமார்கள்	அவன்	காைல	வ க்
ெகாண் க்கிறார்கள்,	வயசான	 தாட் யர்	பல	வைகயான	கைதகைளச்
ெசால்லிப்	ெபா 	ேபாக்க	 ய கிறார்கள்.	“உன்	கணவர்	இேதா	வந் வி வார்!"
என் 	ேத தல்	 றிக்ெகாண் க்கிறார்கள்.

	

				அங்ேக,	ேபார்க்களத்தில்	பா 	வீ 	அைமத் க்	ெகாண் 	வீரர்கேளா
தங்கியி க் ம்	அரசன்	எப்ப 	இ க்கிறான்?

	

				யாைனகைள	ேவலா ம்	வாளா ம்	 ணித் 	ெவன்ற	வீரர்	பலர்	பாசைறயில்
கத்தி ம்	மார்பி ம்	 ண்ைண	 ைடயவராகிக்	கிடக்கிறார்கள்.	அவர்கைளப்

பார்க் ம்	ெபா ட் 	அரசன்	தன் ைடய	 டாரத்திலி ந் 	 றப்ப கிறான்,	இர
ேநரம்.	அங்கங்ேக	வட்ட	வட்டமான	விளக் களில்	ப த்த	திரிகைளயிட்
ஏற்றியி க்கிறார்கள்.	வடக்கி ந் 	வ ம்	வாைடக்	காற் 	வீ கிற .
அப்ேபாெதல்லாம்	விளக்கி ள்ள	 டர்கள்	ெதற் ப்	பக்கமாகச்	சாய்ந் 	ஒளி
வி கின்றன.	அரச க் 	 ன்னாேல	ேசனாபதி	ெசல்கிறான்.	அவன்	ைகயிேல
ேவல்	இ க்கிற .	அதன்	தைலயிேல	ேவப்ப	மாைலையக்	கட் யி க்	கிறார்கள்.
பாண் ய	மன்னன 	ேசைனத்	தைலவன்	அல்லவா?	ேசனாபதி	ஒவ்ெவா
டாரமாகப்	 ந் 	வீரர்கைள	இன்னார்	இன்னார்	என் 	அரச க் க்

காட் கிறான்.

	

				பாசைற	நைடபாைதக் 	அ கில்	 திைரகைளக்	கட் 	யி க்கிறார்கள்.	ேசணம்
தலியவற்ைறக்	கழற்றாமல்	அப்ப 	அப்ப ேய	நி த்தியி க்கிறார்கள்.

மைழத் ளிகள்	தம்	ேமேல	பட்ட டேன	 திைரகள்	அவற்ைற	உத கின்றன.
இந்தத்	ெத 	வழிேய	அரசன்	ெசல்கிறான்.	அவன்	தன்ேமேல	ெமல்லிய
ேமலாைடையப்	ேபாட் க்	ெகாண் க்கிறான்.	அ 	ந கிற .	ந வ	ந வ
அைத	இடக்ைகயினால்	இ க்கிக்	ெகாள்கிறான்,	அவன்	பக்கத்திேல	அவ ைடய
ெமய்காப்பாளன்	தன்	ேதாளிேல	வாைளத்	ெதாங்க	விட் க்ெகாண் 	வ கிறான்,
அவ	 ைடய	ேதாளில்	வலக்ைகைய	ைவத் க்ெகாண் 	நடந் 	வ கிறான்



அரசன்.	 த் மாைலைய ைடய	ெவண்	ெகாற்றக்	 ைடைய	மைழத்	 ளிக் ப்
பா காப்பாக	ஒ வன்	பி த் க்	ெகாண் க்கிறான்.	 ண்பட்ட	வீரர்கைளக்	கண்
இன்ெசால்	 ம்ெபா ட் 	இனிய	 கத்ேதாேட	ெசல் கிறான்	அரசன்.

	

				ேநரம்	ந 	இர .	ேமேல	மைழ,	கீேழ	ஈரம்,	இந்தக்	 ளிரி ம்	நள்ளி ளி ம்
அரசன்	 ங்கவில்ைல,	தன்	மைனவிைய ம்	நிைனக்கவில்ைல.	தன்	பாசைறயில்
வீரர்கைளக்	கண் 	 கமலர்ந் 	பாராட் 	ஊக்கம்	உண்டாக் ம்	ேவைலயிேல	அவன்
ைனந் 	நிற்கிறான்.

	

				”அத்தைகய	அரசன்	ேபாரில்	ெவற்றி	ெப வானாக!”	என் 	ேவண் க்ெகாள் ம்
ைறயில்	ெந நல்	வாைட	அைமந்தி க்கிற .

	

				அந்த	அரச ைடய	நிைலையச்	ெசால் ம்	அ கள்	வ மா :

	

								” ைடவீழ்	அந் கில்	இடவயின்	தழீஇ

								வாள்ேதாள்	ேகாத்த	வன்கண்	காைள

								 வல்மிைச	அைசத்த	ைகயன்,	 கன்அமர்ந்

								 ல்	கால்	யாத்த	மாைல	ெவண் ைட

								தவ்ெவன் 	அைசஇத்	தா ளி	மைறப்ப,

								நள்ெளன்	யாமத் ம்	பள்ளி	ெகாள்ளான்

								சிலெரா 	திரித ம்	ேவந்தன்”



	

				[	 ைட	வீழ்	-	பக்கத்தில்	ந வி	வி ம்.	அம்	 கில்	-	அழகிய	ேமலாைட.
இடவயின்	தழீஇ	-	இடப்	பக்கமாக	இ க்கி,	 கன்	அமர்ந் 	-	 கத்தில்	அன்ைபத்
ேதாற் வித் க்	ெகாண் .	 ல்	கால்	யாத்த	மாைல	-	 லாேல	கட் ன
த் மாைல.	தவ்ெவன் 	அைசஇத்	தா	 ளி	-	தவ்ெவன் ம்	ஓைசைய

உண்டாக்கி	அைசந் 	பர ம்	மைழத்	 ளிைய.)

				----------

	



				14.	��������	���

	

				இந்த	நாட் ல்	ெவவ்ேவ 	ெதாழிைல ம்	ெவவ்ேவ 	கடைமகைள ம்	ெகாண்ட
மக்கள்	அவற்ைறச்	சரிவரச்	ெசய் 	ச தாயம்	 வ ம்	நல்வாழ் 	வாழச்
ெசய்தார்கள்.	ஒவ்ெவா 	 ைறயில்	ஈ பட் த்	ெதாழிலாற் ம்	பிரிவினர்
ச தாயெமன் ம்	உடம்பில்	ெவவ்ேவ 	உ ப் க்கைளப்ேபால	இ ந் 	வந்தனர்.
ச தாய	நன்ைமக் 	ஒவ்ெவா வ ைடய	உைழப் ம்	இன்றியைமயாததாக
இ ந்த .	காட்ைடக்	காத் ச்	ெசங்ேகாேலாச் ம்	அரச ம்,	என் ம்	நிைலயான
உண்ைமகைள	நிைனப் ட் க்ெகாண் 	சமாதானத்ைத ம்	ந நிைலைய ம்
நிைலநி த்திய	அந்தண ம்,	ெபா ள்கைளக்	ெகாள்ளேவண் ய	இடத்தில்
ெகாண் 	ெகா க்க	ேவண் ய	இடத்தில்	ெகா த் 	யாவ ம்	யா ம்	ெபறச்
ெசய்த	வணிக ம்,	ேவளாண்ைமயி ம்	பிற	ெதாழில்களி ம்	ஈ பட்ட	தாளாள ம்
ச தாயத்தின்	உயிர்	நா களாக	விளங்கினர்.	அவ்வவர்	ெதாழில்கைளப்	 லவர்கள்
பாராட் ப்	பா னர்கள்.	ஒவ்ெவா வர்	நிைலைய ம்	நன் 	உணர்ந்
சிறப்பித்தார்கள்.	அவ்வா 	சிறப்பித் ப்	பா வைதத்	 ைறயாக்கி	அதற்
இலக்கண ம்	அைமத்தார்கள்.

	

				 ற்றம்	ெசய்யாமல்	ெசங்ேகால்	ெச த்தி	வீர	 ரசம்	 ழங்க	எல்லா
உயிர்க க் ம்	நலம்	ெசய்ய	ேவண் ெமன்ற	எண்ணத்ேதா 	ந நிைலைமயில்
நின் 	 ரியைனப்ேபால	ஒளிர்பவன்	அரசன்.	அவன்	இயல்ைப	அரச	 ல்ைல
என் ம்	 ைறயால்	 லவர்	ேபாற்றினர்.	 த்தீ	ஓம்பி	கான்மைறையப்	பயின் 	வா ம்
அந்தணர்,	இ 	ேவந்தர்	 ரண்	ெகாண் 	பைகத்தால்	அவர்களிைடேய	
ெசன் 	சமாதானத்ைத	விைளவித்தனர்.	இைதப்	பார்ப்பன	 ல்ைல	என் ம்
ைறயாக	ைவத் ப்	பாராட் னர்.

	

				அக்காலத்தில்	அரசர்கள்	வழக்ைக	ஆராய்ந் 	நியாயத்ைத	நிைல
நி த் வதற் 	அைவயத்ைத	நி வினார்கள்.	அதற் 	அறங் றைவயம்	என்
ெபயர்,	அந்த	அைவயத்தில்	கல்வி	 தலியவற்றால்	சிறந்த	ெபரிேயார்கைள
நியமித் 	அரசன்	தைலைம	தாங்கி	நியாயம்	வழங் வான்.	உைற ரில்	இ ந்த
அறங் றைவயம்	மிகச்	சிறப்	 ைடய .	ம ைரயில்	இ ந்த	அைவயத்ைதப்பற்றி



ம ைரக்	காஞ்சி	என்ற	 ல்	சிறப்பித் ச்	ெசால்கிற .

	

				அைவயி ள்ள	ெப மக்கள்	எட் 	வைகக்	 ணம்	உள்ளவர்களாக	இ க்க
ேவண் ம்.	நல்ல	 ப்பிறப் ம்	கல்வி ம்	நற் ணங்க ம்	வாய்ைம ம்	 ய்ைம ம்
ந நிைல ம்	அழிக்காறின்ைம ம்	அவாவின்ைம ம்	ஆகிய	எட் 	இயல் கள்
உைடயவர்கைளேய	அரசன்	அறங் றைவய	மாந்தராக	நி வான்.	இந்தக்
ணங்கைள,	உைட	 தலியனவாக	உ வகம்	ெசய் 	ஒ 	பழம்	பாட் க்	 கிற .

நல்ல	 ப்பிறப்பாகிய	உைடைய	உ த் ,	 லறிவாகிய	மாைலையச்	 ,
நல்ெலா க்கமாகிய	அணிைய	அணிந் ,	சத்தியம்	என்பைத	உணவாகக்
ெகாண் ,	 ய்ைமயாகிய	காதலியின்	இன்பம்	 கர்ந் ,	ந நிைல	என் ம்	நகரில்
தங்கி,	அ க்கா 	இன்ைம,	அவாவின்ைம	என் ம்	இரண் 	நிதிகைள
ஈட் பவர்களாம்	அவர்கள்.	அைவய	 ல்ைல	என் ம்	 ைற	இந்த	அைவயினர்
இயல்ைபக்	 ம்.	பிற	வைகயான	அைவகைள ம்	இந்தத்	 ைறயில்	சிறப்பிப்ப
உண் .

	

				ேசாதிடம்	 பவ க் க்	கணி	என் ம்	கணிவன்	என் ம்	ெபயர்,
ங் ன்றத்தில்	ஒ 	ேசாதிடர்	நல்ல	 லவராக	இ ந்தார்.	அவர்	கணியன்
ங் ன்றனார்	என் 	வழங்கப்	ெபற்றார்.	"யா ம்	ஊேர	யாவ ம்	ேகளிர்?	என்

நாம்	அ க்க 	ேகட் ம்	ெதாடக்கத்ைத	 ைடய	பாடைலப்	பா யவர்	அவர்.	ேசாதிட
ல்கள்	பலவற்ைற ம்	அறிந் 	விண்ணி ம்	மண்ணி ம்	நிக ம்	நிகழ்ச்சிகைள
ன் ட் ேய	ெசால் ம்	ஆற்றல்	உைடயவன்	கணிவன்.	அவன்	சிறப்ைபச்

ெசால்வ 	கணிவன்	 ல்ைல	என்ற	 ைற.

	

				பல	காலமாகப்	பல	ேபார்களில்	ஈ பட் 	வீரத்ைத	நிைல	நி த்திய	பழங் கள்
பல	தமிழ்	நாட் ல்	இ ந்தன.	அந்தக்	 யில்	பிறந்த	பச்சிளங்	 ழந்ைதக் ம்	வீர
உணர்ச்சி	மி தியாக	இ க் ம்.	மகளி ம்	விர	உணர்ச்சி	உைடயவர்களாக
விளங் வார்கள்.	அவர்க ைடய	வீரத்ைதப்	 லப்ப த் ம்	காட்சிகள்	சில,
இலக்கண	இலக்கியங்களில்	வ கின்றன.

	



				ஒ 	மறக் 	மகள்	தன்	 ழந்ைதக் ப்	பா ட் க்	ெகாண் ந்தாள்.
அப்ெபா 	அந்த	நாட் ன்ேமல்	பைகப்பைட	ேபா க் 	வந்த	ெசய்திைய	அவள்
உணர்ந்தாள்.	உடேன	அவ க் 	வீர	உணர்ச்சி	மிக்க .	பிள்ைளையச்	சட்ெடன்
எ த் 	நி த்தினாள்.	 ன் 	அவ ைடய	வீட் ல்	உள்ளவர்கள்	பைகவைரக்	 த்தி
வைளந் 	ேபான	ேவல்	ஒன் 	இ ந்த .	அைத	விைரவாக	எ த் 	அதன்
வைளைவச்	சட்ெடன் 	நிமிர்த்தினாள்.	அைத	அவன்	ைகயில்	ெகா த்தாள்,
பரம்பைர	பரம்பைரயாகப்	ேபாரில்	 ந் 	வீர	விைளயாடல்	 ரிந்தவர்கள்
அவ ைடய	 யின்	 ன்ேனார்கள்.	அத்தைகயவர்க ைடய	ெபய ம்	பீ ம்
எ தி	அைமத்த	ந கற்கள்	அங்ேக	இ ந்தன.	அவற்ைறக்	காட் 	அந்தப்	ெபண்
பால்மணம்	மறாத	தன்	 தல்வைன,	“நீ	ேபா க் ச்	ெசல்”	என் 	 ண் னாள்.
தனக் 	அவன்	ஒ வன்தான்	ைமந்தன்	என்பைத	நிைனயாமல்,	ேவ 	ஆடவர்
இல்லாத	அந்தக்	 லத் க் 	அவன்	ஒ வேன ம்	இ க்கிறேன	என்ற	தி ப்தி
அவ க் .	அத்தைகய	மடந்ைதயைர	 தில்	மடந்ைதயர்	என் 	ெசால் வார்கள்.

	

				மறக் யில்	பிறந்த	மற்ெறா 	ெபண்,	ேம ம்	ேம ம்	வீரம்	சிறந் 	நின்ற
தன் ைடய	 யின்	ெப ைமைய	எ த் ச்	ெசால் கிறாள்.	அவ ைடய
தகப்பன்	ேபாரில்	தன்	வீரத்ைதக்	காட் ப்	பட்டான்.	அவன்	இன் 	ந கல்லாக	நின்

ம்	 ைக ம்	ெப கிறான்.	அவ ைடய	கணவேனா	சில	காலத் க் ன்
ேபார்க்களம்	ெசன் 	 கத்தி ம்	மார்பி ம்	 ண்ைணப்	ெபற் 	வீர	ெசார்க்கம்
அைடந்தான்.	அவ க் ச்	சில	தைமயன்மார்கள்	இ ந்தர்கள்.	அவர்க ம்
பைடயின்	 ன்னணியில்	நின் 	உயிைரப்	பலி	ெகா த்தனர்.	எல்லா க் ம்	ேமலாக,
அவரைடய	 தல்வன்	பைடயில்	ேசர்ந் 	ேபாரிடச்	ெசன்றான்.	அவன்	ெசன்ற	பைட
பின்னிட்ட .	அதனால்	அஞ்சாமல்	அந்தப்	பைடயின்பின்ேன	நின் 	பைகவைர
எதிர்த்தான்.	அப்ெபா 	பைகவ ைடய	அம் கள்	அவன்	உடல்ெபம்லாம்
ைதத்தன.	கீேழ	வி ந் 	கிடந்த	அவைனப்	பார்த்தால்	 ள்ளம்	பன்றிையப்	ேபால
இ ந்த .	இவ்வா 	தன் ைடய	உறவினர்கள்	ேபார்க்களத்தில்	காட் ய	விரச்
சிறப்ைப	அக்த	மறக் 	மங்ைக	ெசால் கிறாள்.

	

								”கல்நின்றான்	எந்ைத;	கணவன்	களப்பட்டான்;

								 ன்நின் 	ெமாய்	அவித்தார்	என்ைனயர்	–	பின்நின்

								ைகேபாய்க்	கைணஉைதப்பக்	காவலன்	ேமல்ஓ



								எய்ேபால்	கிடந்தான்என்	ஏ ."

	

				[கல்	-	ந கல்.	ெமாய்	-	வலிைம.	என்ைனயர்	-	என்	தைமயன்மார்.	கைண	-	அம் ,
உைதப்ப	-ெச த்த.	எய்	-	 ள்ளம்பன்றி.	ஏ 	-	ஆண்	சிங்கம்	ேபான்ற	மகன்.]

	

				இப்ப ேய	இல்லத்ைத ம்	ஊைர ம்	வீரம்	உைடயனவாகச்	ெசால் வ ம்	உண் .

	

				அரசன்	தன் ைடய	நாட்ைட	நன் 	பா காத் ,	ஆறில்	ஒன் 	வரியாக	வாங்கி,
காவல்	ெதாழிைல	ேமற்ெகாள் வைத ம்,	ேபாரில்	 ந் 	ெவன் 	ேபார்க்
களத்ைதத்	தன் ைடயதாக்கிக்	ெகாள் வைத ம்	பல	ப யாகப்	 லவர்
பாராட் வர்,	அவ ைடய	 ைடையப்	 கழ்வர்.	அவன்	உறங் வைதச்	சிறப்பிப்பர்.

	

				மன்னன்	தனக் 	ேவண் யைதக்	ெகா க்க ம்	தி ப்தி	அைடயாமல்,	வீர
விைளயாட்ைடேய	எதிர்	ேநாக்கிச்	சில	வீரர்கள்	இ ப்பார்கள்.	அரசனால்	பல
வளங்கள்	ெபற் 	வாழ்ந்த	வீரர்கள்	ேபாரில்	தம்	உயிைரக்	ெகா த் ச்
ெசஞ்ேசாற் க்	கடன்	கழிப்பார்கள்.	இவர்க ைடய	 கைழ ம்	 லவர்	எ த்
உைரப்பர்.	சால் 	நிைறந்த	சான்ேறர்க ைடய	சிறப்ைப ம்,	ஒ 	பக்கத்ைத	உைடய
கிைண	என் ம்	பைறைய	அ ப்	ேபாரின்	இயல்ைப ம்	பாராட் வர்.

	

				உலகத்தி ள்ள	பற்ைற	ஒழித் 	ெமய்யான	ெபா ைள	வி ம்பி	வாழ்வ ம்,
உலகத்தி ள்ள	 யைரக்	கண் 	பற்ைற	ஒழிந் 	நிற்ப ம்	சிறந்த	மக்க ைடய
இயல் .	சில	அரசர்கள்	அரச	உரிைமையக்	ைகவிட் 	விரக்திேயா 	இ ப்ப
உண் .	‘பரத ம்	பார்த்த ம்	ேபால்வார்	அர 	 றந்த	ெவன்றி	உைடயார்’	என்

வர்,	 ற ம்	ஒ வைக	ெவற்றிேய.

	



				ஒ யிர்க் த்	 ன்பம்	வந்தால்	அைதத்	தன்	உயிைரக்	ெகா த் க்	காப்ப ம்,
அதன்	வ த்தத்ைதத்	தன் ைடயதாகக்	ெகாண் 	வ ந் வ ம்,	ெபாய்	 தல்
கள் ண் தல்	 தலியவற்ைறத்	 றந் 	நிற்ற ம்	அ ெளா 	 ணர்ந்த
றவறத்தின்	இலக்கணம்.	எந்தப்	ெபா ளினிடத் ம்	பற்றின்றி	நிற் ம்	தன்ைம ம்

அந்தத்	 றவின்	இலக்கணமா ம்.	இைவெயல்லாம்	அகப்	பைகைய	ெவன்ற
ெவற்றி.

	

				இப்ப யாக	வீரத்ைத	விரிவாகச்	ெசால் ம்	 றப்	ெபா ளில்,	பல	வைக
ெவற்றிையச்	ெசால் ம்	வாைகத்	திைணயில்,	மக்க ைடய	நிைல ம்	சிறப் ம்
அகப் றப்	ேபாராட்டங்களில்	ெவன் 	நிற் ம்	வீர ம்	ேபசப்ப கின்றன.

				----------

	



				15.	�����	�����

	

				அரசைனத்	தைலவனாகக்	ெகாண்ட	 யாட்சிையேய	பழங்காலத்தில்
உலகத்தில்	உள்ள	யாவ ம்	ேபாற்றினார்கள்.	பாரத	நாட் னர்	அரசன்	தி மாலின்
அம்சம்	என் 	எண்ணிச்	சிறப்பித்தார்கள்.	'தி ைட	மன்னைரக்	காணில்
தி மாைலக்	கண்ேடேன	என் ம்’	என் 	ஆழ்வா ம்	அ ளினர்.	ேவந் 	அைம
இல்லாத	நா 	நன்ைம	ெபறா 	என் 	தி வள் வர்	 கிறார்.	அரசன்
ச தாயத்தின்	தைலவனாக,	ச தாயத்தின்	நன்ைமையக்	காப்பாற் பவனாக
விளங்கினான்.	எல்லா ம்	அவன்	நன் 	வாழ	ேவண் ெமன் 	வி ம்பினார்கள்.
அவன்	எல்லா ம்	நன் 	வாழ	ேவண் ெமன் 	வி ம்பினான்.	அன்பில்	தாையப்
ேபால ம்,	நன்ைம	பயப்பதில்	தவத்ைதப்	ேபால ம்,	ேபா ம்	வழிக் ப்	 ண்ணியம்
ஈட் த்	த வதனால்	மகைனப்	ேபால ம்,	தவ 	ெசய்பவர்க க் 	ேநாையப்
ேபால ம்,	 ன்பம்	வந்தால்	ம ந்ைதப்	ேபால ம்,	ஆராய்ச்சி	ெசய்யப்	 ந்தால்
அறிைவப்	ேபால ம்	இ ந் ,	யார்	யா க் 	எப்ப 	எப்ப 	இ ந்தால்	உவப்
உண்டா ேமா	அப்ப 	அப்ப 	இ ப்பான்	அரசன்.	தசரதன்	அவ்வா 	இ ந்ததாகக்
கம்பர்	பா கிறார்

	

								”தாய்ஒக் ம்	அன்பில்;

								தவம்ஒக் ம்	நலம்ப	யப்பில்;

								ேசய்ஒக் ம்	 ன்னின்ெறா

								ெசல்கதி	உய்க் ம்	நீரால்;

								ேநாய்ஒக் ம்;	என்னின்

								ம ந்ெதாக் ம்;	 ணங் 	ேகள்வி

								ஆயப்	 ங்கால்



								அறிெவாக் ம்;	எவர்க் ம்	அன்னான்."

	

				இத்தைகய	அரசைனப்	 லவர்கள்	 கழ்ந் 	பாராட் வார்கள்,	அவ ைடய
வீரத்ைத ம்	ஈைகத்	திறத்ைத ம்	சிறப்பித் ப்	பா வர்கள்.	வீரம்	விைளத் ப்
ேபாரில்	ெவற்றி	ெபற் 	ஆதனால்	ெப ம்	ெபா ள்கைளெயல்லாம்,	தன்பால்	வ ம்
கைலஞர்க க் ம்	 லவர்க க் ம்	ஏைழக க் ம்	வாரி	வழங் வான்	அரசன்,
ஆகேவ	அவ ைடய	ஈைகக் ரிய	 தைலத்	த வ 	வீரச்ெசயல்,	இந்த
இரண்ைட ம்	இைணத் ப்	ப வார்கள்	 லவர்கள்.

	

				 றப்ெபா ளில்	வ ம்	திைணகளில்	ெவட்சி	 தல்	வாைக	ஈறாக ள்ள
திைணகள்	அரச ைடய	வீரச்	சிறப்ைபேய	ெப ம்பா ம்	 கழ்கின்ற	 ைறயில்
அைமந்தைவ.	ேவ 	ேவ 	இயல் கைளப்	பா ப்	பர வதற்ெகன்ேற	தனியாக	ஒ
திைண	உண் .	அைதப்	பாடாண்	திைண	என் 	ெசால்வார்கள்,	பா வதற் 	ஏற்ற
ஆண்மக க் ரிய	ெசயல்வைககளச்	ெசால்வ 	என்ப 	அதற் ப்	ெபா ள்.
“பாடாண்	என்ப 	பா தல்	விைனைய ம்	பாடப்ப ம்	ஆண்	மகைன ம்	ேநாக்கா
அவன 	ஒ கலாறாகிய	திைண	உணர்த்தினைமயின்	விைனத்ெதாைகப்	 றத் ப்
பிறந்த	அன்ெமாழித்ெதாைக"	என் 	இந்தத்	ெதாட க் ப்	ெபா ம்
இலக்கண ம்	 வர்	நச்சினார்க்கினியர்.	அரச ைடய	 கைழ ம்,
வலிைமைய ம்,	தனக்ெகன	ைவத் க்	ெகாள்ளாமல்	ெகா க் ம்	ெகாைடைய ம்,
மிக்க	இரக்கத்ைத ம்	எ த் ச்	ெசால்வ 	பாடாண்	பாட் 	என் 	 றப்	ெபா ள்
ெவண்பா	மாைலக்காரர்	ெசால்வார்.

	

								”ஒளி ம்	ஆற்ற ம்	ஓம்பா	ஈைக ம்

								அளி ம்	என்றிைவ	ஆய்ந் ைரத்	தன் ."

	

				என்ப 	அவர்	 ம்	இலக்கணம்.	'இைச ம்	வலி ம்	சீர் க்காக்	ெகாைட ம்
தண்ணளி ம்	என் 	ெசால் ம்	இவற்ைறத்	ெதரிந் 	ெசால்லிய "	( .	ெவ.	189)
என்ப 	இதன்	பைழய	உைர.



	

				இேதா	ஒ 	 லவன்	அரசைனப்	பாராட் கிறான்.	அவ்வரசன்	மற்ற	மன்னர்கள்
எல்லாம்	அஞ்சி	ஒ ங் ம்ப 	வீரத்ைத	ெவளிப்ப த் கிறான்.	சிங்கம்	 ழங்கினால்
காேட	எவ்வா 	கி கிடாய்த் ப்	ேபா ேமா,	அவ்வா 	ேபார்	ெசய்வதாக	அவன்
வஞ்சினம்	 றினால்	பைகயரசர்கள்	ந ங்கிப்	ேபாவார்கள்.	மன்னர்களில்	சிங்கம்
அவன்.

	

				ேவதம்	வல்ல	அந்தணர்கள்	அவைனப்	பாராட் கிறார்கள்.	அறத்ைத	நிைல
நி த்தி	நல்ல	ெசயல்கெளல்லாம்	 ைறவற	நடக் ம்ப 	ெசய் ,	கட ட்பக்தி
ைடயவனாய்	இ த்தலினால்	அவர்கள்	பல	இனிய	ெசாற்கைளக்	ேகாத் ப்
கழ்மாைல	 ட் கிறார்கள்.	அவர்க ைடய	ெசாற்க க் த்	ெதாடர் ட் ம்
மாைலயாக	அவன்	விளங் கிறான்.

	

				அ 	மட் மா?	தன்	நாட் ல்	இல்லற	வாழ்க்ைக	நடத் பவர்கள்	யாவ ம்
ைறயின்றி	வாழச்ெசய் ம்	அவன்,	தா ம்	சிறந்த	 ம்பியாக	வாழ்கிறான்,	பல

மகளிைர	மணப்ப 	அந்தக்	கால	அரசர்	வழக்கம்.	அழ ம்	ெமன்ைம ம்	உைடய
அவ ைடய	ேதவிமார்கள்	அவனால்	இன்பம்	ெபற் 	அவ க் 	இன்பம்
வழங் கிறார்கள்.	அன்னம்	ேபான்ற	நைடைய ைடய	அவர்க க் 	அவன்	அரிய
அ தம்ேபால்	இலங் கிறான்.

	

				அவன்	ஈைகையப்பற்றி	என்ன	ெசால்வ ?	 லவர்க ம்	கைலஞர்க ம்
தன்ைனப்	 கழ்வார்கள்	என் 	எதிர்பார்த் 	அவன்	ெகாைட	வழங் வதில்ைல,
ல்ைலப் த்	தன்ைனப்	பறித் 	ஒ த்தி	அணியப்	ேபாகிறாள்	என் 	எண்ணியா

மலர்கிற ?	 யில்	தன்	இைசையக்	ேகட் க்	கவிஞன்	பாராட் வான்	என்றா
கிற ?	அரச ம்	பிறர்	தன்சீனப்	பாராட்ட	ேவண் ம்	என் 	எண்ணி

வழங் வதில்ைல.	அ 	அவேனா 	பிறந்த	இயல் .	மைழ	எைத ம்	எதிர்பாராமல்
ெபய்கிற 	ேபான்ற 	அவன்	ெகாைட.	அதனால்	பயிர்	வளர்வ ேபால	அவன்
ெகாைட	யால்	பரிசிலர்கள்	வாழ்கிறார்கள்.	பரிசிலர்க க் 	வானம்	ேபான்றவன்
அவன்.



	

				 ளிர்ச்சியான	அழகிய	மாைலைய	மார் 	நிைறய	அணிந் 	அவன்
தி ேவாலக்கத்தில்	அமர்ந்தி க் ம்	ேபா 	பார்த்தால்	அவ ைடய	அரசத்
தி வின்	சிறப் த்	ெதரியவ ம்.	அவன்	இங்ேக	இப்ப 	அைமதி டன்
வீற்றி ந்தா ம்,	பைகவர்	தைலெய க்க-ெவாட்டாமல்	அ ேயா 	அழித் வி ம்
ஆற்ற ம்	ேகாப ம்	பைடக்கலன்க ம்	உைடய	ெபரிய	பைடகள்	அவனிடம்
இ க்கின்றன.	ேபார்	வந்தால்	அவற்றினிைடேய	அவைனக்	காணலாம்.

	

				இந்த	எண்ணங்கைள	ெயல்லாம்	இந்தப்	பாடல்	நிைனப்பிக்கின்ற .

	

								”மன்னர்	மடங்கல்,	மைறயவர்	ெசால்மாைல,

								அன்ன	நைடயினார்க்	கார தம்,	-	 ன் ம்

								பரிசிலர்க் 	வானம்,	பணிமலர்ப்	ைபந்தார்

								எரிசினேவல்	தாைனஎங்	ேகா."

	

				[மடங்கல்	-	சிங்கம்.	 ன் ம்	-	தன்பால்	வ ம்.	பரிசிலர்	-	பரி 	ெப ம்ெபா ட்
வ பவர்கள்.	வானம்	-	மைழ,	பனி	-	 ளிர்ச்சி.	தாைன-பைட.	ேகா	-	அரசன்.]

	

				அரசன்	காைலயில்	எ ந்த 	 தல்	மாைலயில்	 யிலச்	ெசல் ம்	வைரயில்
நிக ம்	ெசயல்கைளத்	தனித்தனிேய	பாராட் ப்	பா 	மகிழ்வார்கள்	 லவர்கள்.
அவைனத்	தி மாலாக ம்	பிற	ெதய்வங்களாக ம்	ைவத் 	 கழ்வார்கள்.

	

				அரசன்	உறங்கச்	ெசல்கிறான்,	 ழந்ைதயானால்	 யி ம்ெபா ட் 	அன்ைன ம்



பிற	மகளி ம்	தாலாட் ப்	பா வார்கள்,	அரசன்	உறங்கச்	ெசன்றான்	என்பைத ம்
அழ ெபறச்	சிலர்	பா வார்கள்.	'தன் ைடய	வீரத்தால்	ெபால்லாதவர்கைள
அடக்கித்	தீங்ைக	ெயல்லாம்	ேபாக்கி,	இனிேமல்	ெகா ைமேய	தைல க்கா
என் 	நிச்சயப்	ப த்திக்ெகாண் ,	சிறிேத	ஓய் 	ெபறலாெமன் 	 யிலச்
ெசன்றி க்கிறான்	அரசன்	என் 	பா வார்கள்.	இைதக்	கண்பைட	நிைல	என்
ெசால்வார்கள்.	“	நீ	 யிலச்	ெசல்லேவண் ம்’	என் 	 ன்னிைலப்	ப த்தி ம்
ெசால்வ ண் .	’ேசாழ	அரசேன,	ஒ 	கணங் ட	இைடயீ 	இல்லாமல்	வாரி	வாரி
வழங் கிறாய்	நீ.	அதனால்	 லவர்	 தலிய	பரிசிலர்க க் 	 ச் விடக் ட	ேநரம்
இல்ைல.	அவர்க க் 	யாைனகைள	வழங் கிறாய்.	அவற்ைற	வாங்கி	வாங்கி
அவர்கள்	சலித் ப்ேபானார்கள்.	நீ	உலகத்ைதக்	காவல்	ெசய்வதனால்	உறங்காமல்
விழித் க்ெகாண்ேட	இ க்கிறாய்	ேபா ம்.	அதற் 	அவசியம்	இல்ைலேய!
ேலாகபாலகர்களாகிய	எண்	திைசையக்	காக் ம்	ேதவர்கள்	விழித் க்	ெகாண்ேட
இ க்கிறார்கள்.	ஆதலின்	நீ	சிறிேத	 யில்	ெகாண்ட ள	ேவண் ம்.	பரிசில்
வாங் பவர்க ம்	சிறி 	 யிலட் ேம!’	என் 	ெசால் ம்	பழம்பாடல்	ஒன் 	உண் .

	

								”வாய்வாள்	தாைன	வயங் கழ்ச்	ெசன்னி,	நின்

								ஒவா	ஈைகயின்	உயிர்ப் இடம்	ெபறாஅர்,

								கன் கவர்	 யற்சியிற்	ெபரி வ ந்	தினேர;

								உலகம்	காவலர்	பலர்விழித்	தி ப்ப

								வறி யில்	ேகாடல்	ேவண் ம்;	நின்

								பரிசில்	மாக்க ம்	 யில்கமா	சிறிேத”

	

				[வாய்	வாள்	-	 றிையத்	தப்பாமல்	ெவட் ம்	வாள்.	ெசன்னி	-	ேசாழ	அரசேன.
ஒவா	-நிற்காத,	உயிர்ப் 	இடம்	-	 ச் வி ம்	அவகாசம்.	உலகம்	காவலர்	-	ேலாக
பாலராகிய	திக் ப்	பாலகர்.	வறி 	-	சிறி .]

	



				வி யற்காைலயில்	அரசைனப்	பாட் ப்	பா த்	 யில்	எ ப் வ 	வழக்கம்.
நின்றப ேய	பாடைலப்	பா த்	 யிெல ப் ம்	ேவைலைய	 ைடயவைரச்	 தர்	என்
ெசால்வார்கள்.

	

								"தாவில்	நல்இைச	க திய	கிடந்ேதார்க் ச்

								 தர்	ஏத்திய	 யிெலைட	நிைல”

	

				என் 	இதன்	இலக்கணத்ைதத்	ெதால்காப்பியம்	வ க்கிற .	"தம
வலிைமயாேல	பாசைறக்கண்	ஒ 	மனக்	கவற்சியின்றித்	 யின்ற	அரச க் 	நல்ல
கைழக்	ெகா க் ம்	ெபா ட் ச்	 தர்	 யிலின் ம்	எ ப்பி	ஏத்திய	 யிெலைட
நிைல"	என்ப 	இதன்	ெபா ள்.	பிற்காலத்தில்	தி ப்பள்ளிெய ச்சி	என்
வழங் வ ம்	இைதப்	ேபான்றேத.	ெதய்வங்கைளத்	 யிெல ப் வைதத்
தி ப்பள்ளிெய ச்சி	என்பர்.	’பைகவைரப்	பற்றிச்	சிறி ம்	கவைலப்படாமல்	நீ	நின்
பாயலில்	ப த் 	உறங்கினய்,	 யின்ற 	ேபா ம்.	உன்	பைகவர்கள்	ெக ந் யில்
ெகாள் ம்ப 	மீ யி ணர்ந் 	எ வாயாக!’	என் 	அரசைனத்
யிெல ப் வார்கள்.	"இேதா	உன் ைடய	அரண்மைண	வாயிலில்	தாம்	தாம்

ெச த்த	ேவண் ய	கப்பங்கைள	அளந் 	 வித் விட் ,	நின்ைனத்	தரிசிக்க
ேவண் ெமன் 	பல	மன்னர்கள்	காத் க்	கிடக்கிறார்கள்.	அவர்க க் 	அ ள்
ெசய்வதற்காக	நீ	 யிெல ந்த ள	ேவண் ம்"	என் ம்	பா வார்கள்.

	

				 யிெல ந்த	அரசன்	பல	மங்கலமான	காரியங்கைளச்	ெசய்கிறான்.	மலர்
தலிய	மங்கலப்	ெபா ள்கைளத்	தீண் கிறான்,	கண்ணா 	 தலிய	மங்கலப்

ெபா ள்கைளக்	கா கிறான்.	நல்ல	 திகைளச்	ெசால்கிறான்.	மங்கல
வாசகங்கைளக்	ேகட்கிறான்.	ப ைவ ம்	கன்ைற ம்	ெகாணர்ந் 	நி த்த,
அவற்ைறக்	காண்கிறான்.	மைற	வல்லவர்க க் 	அவற்ைறத்	தானம்	ெசய்கிறான்,

	

				உலகம்	இனி 	வா ம்ெபா ட் ப்	பல	நல்ல	காரியங்கைள	அரசன்	ெசய் ம்
ெசய்வித் ம்	வ கிறான்.	ேதவர்கள்	மகிழ	ேவள்விகைளச்	ெசய் ம்	கடைமைய



ேமற்ெகாள்கிறான்.	அரசர்க க் ரிய	கடைமகளில்	ேவள்வி	ெசய்த ம்	ஒன் .	பல
ேவள்விகைளச்	ெசய்தைமயால்	பல்யாகசாைல	 மிப்	ெப வ தி	என்ற
சிறப் ப்	ெபயைர	ஒ 	பாண் ய	அரசன்	ெபற்றான்.	அரசன்	ேவள்வி	ெசய்தைதப்
கழ்ந் 	பாராட் ம்	பாடல்கள்	பைழய	 ல்களில்	உண் .	ேவள்வி	நிைல	என் ம்
ைறயாக	அந்தப்	 கைழ	அைமப்பார்கள்.

	

				’ேவதம்	ஒ ம்	மைறயவர்களின்	 ற்றத்தினர்	அரசன்	ெசய் ம்	ேவள்வியால்
மகிழ்ச்சி	ெபற்றார்கள்;	இ 	ெபரிய	வியப்பாகா .	விண் லகத்தில்	உள்ள
ேதவர்க ம்	இவன்	ெசய்த	ேவள்வியில்	அக்கினியாகிய	வாயினால்	அவி ணைவ
நிரம்பப்	ெபற் 	மகிழ்ந்தார்கள்’	என்ப 	ஒ 	பாட் .

	

								”ேகள்வி	மைறேயார்	கிைளமகிழ்தல்	என்வியப்பாம்?

								ேவள்வி	விறல்ெவய்ேயான்	தான்ேவட்ப	-	நீள்வி ம்பின்

								ஈர்ந்தார்	இைமேயா ம்	எய்தி	அழல்வாயால்

								ஆர்ந்தார்	 ைறயால்	அவி"

	

				[ேகள்வி	-	ேவதத்ைத ம்	சாத்திரங்கைள ம்	ேகட்டல்.	விறல்ெவய்ேயான்	-
ெவற்றிைய	வி ம் ம்	அரசன்.	ஈர்ந்தார்	-	 ளிர்ச்சிைய ைடய	மாைலைய	அணிந்த,
அழல்	வாய்:	அக்கினிையத்	ேதவர்க க் 	வாய்	என் 	ெசால்வார்கள்;	அதில்
ெபய்த	அவி ணைவத்	ேதவர்	 கர்வர்	என்ப 	வழக் .	]

	

				இவ்வா 	நல்ல	ெசயல்கைளச்	ெசய்வதனால்	நா 	வளம்	நிரம்பி	விளங் கிற .
நிலங்கள்	நன்றாக	விைளகின்றன.	விட் ல்,	கிளி,	யாைன,	ேவற் 	அர ,	தன்
அரசிற் ட்பட்டவர்கள்,	விைள 	 ைற ,	ெப மைழ,	ெப ங்காற் 	ஆகியவற்றால்
வ ம்	ேக கள்	இல்லாமல்	பயிர்	பயன்	த கிற .	அவ ைடய	அரண்மைனயில்
லவ ம்	கைலஞ ம்	 மிப்	 கழ்	பா ப்	பரி 	ெப கிறார்கள்.	வி யற்	காைலயில்



தடாரி	என் ம்	ேதாற்க விையப்	ெபா நன்	வாசிக்கிறான்	ஆ ம்	பா ம்	இன்பம்
ெசய் ம்	பாணர்கள்	அவ ைடய	ெவற்றிைய ம்	ேபார்க்களத்தில்	அவன்	ெபற்ற
வளத்ைத ம்	பா கிறார்கள்.

				அரியைணயில்	யா க் ம்	இல்லாத	ெப ஞ்சிறப் டன்	அரசன்	வீற்றி க்கிறான்.
"கனல்	ெகாப் ளிக் ம்	கண்ைண ைடய	சிங்கம்	 மந்த	ஆதனத்தில்,	மற்ற
மன்னர்கள்	எல்லாம்	இ ம ங் ம்	நின் 	ஏத்த,	வீரக்கழைலக்	காலி ம்	மாைலைய
மார்பி ம்	அணிந் 	நாவலந்	தீ க் ரிய	மன்னனாகி	இவ்வரசன்	வீற்றி க்கிறான்”
என் 	அவன்	ஓலக்கத்தில்	வீற் 	னி 	இ ந்த	ெப மங்கலத்ைதப்	 லவர்கள்
வாழ்த் கிறார்கள்.

	

				பைகவ ைடய	மதிைல	அழித் 	அவைரத்	ேதால்வி றச்	ெசய்ேவன்	என் 	உ தி
ண்ட	அரசன்	அைத	ஒ 	விரத்மாக	ேமற்ெகாள்கிறான்,	தன்	வீரத்தால்	அவ்வாேற

ெசய் 	பிறர்	மதிைலத்	தன் ைடயதாக்கிக்	ெகாள்கிறான்.	சங்கற்பம்	நன் 	நிைற
ேவறிற்ெறன் 	தீட்சா	நிவர்த்தி	ெசய் 	ெகாள்கிறான்.	இவ்வா 	 மி	கைளந்த
கைழ ம்	 லவர்கள்	சாற் கிறார்கள்,	அவன்	மகளிைர	மணந் 	ெகாள்கிறான்;
லவர்கள்	மணமங்கலம்	பா கிறாfகள்.	அவ க் 	மகன்	பிறக்கிறான்;	éவலிய
வீரக்	கழைல ம்	ெவண் ைடைய ம்	உைடய	அரச க் ச்	சிவந்த	வாயிைன ம்
ெபரிய	கண்ணிைன ம்	உைடய	ைமந்தன்	பிறந்தான்;	அதனல்	ெபரிய	 கைழ ைடய
ேதவர்கள்	மகிழ்ந்தனர்;	 லகில்	உள்ளவர்கள்	வாழ்த்தினார்கள்;	பைகவர்	தம்
பைகமனப்பான்ைமைய	விட் ப்	பணிந்தார்கள்’	என் 	ெபாலி 	மங்கலம்
பா கிறார்கள்.

	

								"க ங்கழல்	ெவண் ைடக்	கர்வலற் ச்	ெசவ்வாய்ப்

								ெப ங்கட்	 தல்வன்	பிறப்பப்-ெப ம்ெபயர்

								விண்ணார்	மகிழ்ந்தார்;	வியலிடத்தார்	ஏத்தினார்;

								எண்ணார்	அவிந்தார்	இகல்."

	



				[க ங்கழல்	-	வலிைமயான	வீரக்கழல்,	ெப ம்	ெபயர்	-	ெபரிய	 கழ்.	வியலிடம்	-
மி.	எண்ணார்	-	பைகவர்.	இகல்	-	பைக.]

	

				அரச ைடய	பிறந்த	நாைள	ெவள்ளணி	நாள்	என் 	ெசால்வார்கள்.	அன் 	நா
வ ம்	ெபரிய	ெகாண்டாட்டம்	நிகழ்கிற .	பரிசிலர்கள்	ெபான் ம்	யாைன ம்

ஆைட ம்	ெப கிறார்கள்.	அரசன்	நீ ழி	வாழேவண் 	ெமன் 	யாவ ம்
வாழ்த் கிறார்கள்.	நல்லவர்கள்	நல் ைர	 றி	வழிப்ப த்த ம்,	பரிசிலர்	பரி
ெபற் ப்	 கழ ம்,	 மக்கள்	இன் 	வாழ் 	ெபற் 	ஏத்த ம்,	பைகவ ம்	பணிந்
ஏவல்	ெசய்ய ம்	மைனவி	மக்கேளா 	அரசன்	பிறர்	வாழ	வைக	பண்ணித்	தா ம்
உலகம்	ேபாற்ற	வாழ்கிறான்.

				------------

	



				16.	����������

	

				ஒ வைனப்	 க ம்ேபா 	ேநர் கமாக,	“	நீ	இத்தைக	யவன்”	என் 	 கழ்வ
ஒ 	வைக.	அப்ப யின்றிக்	 றிப்பாக,	மைற கமாக,	அவ ைடய	 கைழ
எ த் ைரப்ப 	ஒ 	வைக.	அப்ப க்	 வதில்தான்	 ைவ	மி கிற .	 க ம்
வைககள்	பலவற்ைறச்	ெசால் ம்	பாடாண்திைணயில்	ஆற் ப்பைட	என்ற	ஒ வைக
அைமப்ைபக்	காணலாம்.	அதைனச்	சி 	 லாக ம்	இயற்றி	யி க்கின்றனர்
லவர்.

	

				ஆற் ப்பைட	என்ற	ெசால் க் 	வழியிேல	ேசர்த்தல்	என்ப 	ெபா ள்;	வழிகாட்
என் 	ெசால்லலாம்.	பரிசில்	ெபற்ற	ஒ வன்	ெபறாதவர்க க் ,	நான்
இன்னாரிடத்தில்	ெசன் 	இன்ன	பரிைசப்	ெபற்ேறெனன் 	 றி,	அந்த	உபகாரியிடம்
ேபாவதற் ரிய	வழி	 தலியவற்ைறச்	ெசால் ம்	வைகயில்	அைமவ 	அ .

	

								” த்த ம்	பாண ம்	ெபா ந ம்	விறலி ம்

								ஆற்றிைடக்	காட்சி	உறழத்	ேதான்றிப்

								ெபற்ற	ெப வளம்	ெபறாஅர்க்	கறி றீஇச்

								ெசன் பயெனதிரச்	ெசான்ன	பக்க ம்"

	

				என் 	ஆற் ப்பைடயின்	இலக்கணத்ைதத்	ெதால்காப்பியர்	 கிறார்,	'ஆடல்
மாந்த ம்	பாடற்	பாண ம்	க விப்	ெபா ந ம்	இவ ட்	ெபண்பாலாகிய	விறலி ம்
என் ம்	நாற்பாலா ம்	தாம்	ெபற்ற	ெப ஞ்	ெசல்வத்ைத	எதிர்வந்த	வறிேயார்க்
அறி த்தி	அவ ம்	ஆண் ச்	ெசன் 	தாம்	ெபற்றைவ	எல்லாம்	ெப மா 	ெசய்த

	பா ம்"	என் 	இதற் ப்	ெபா ள்	எ வார்	நச்சினார்க்கினியர்,



	

				பழங்காலத்தில்	தமிழ்	நாட் ல்	இயல்,	இைச,	நாடகம்	என் ம்	 ன்
தமிழ்களி ம்	வல்லவர்கள்	பலர்	அங்கங்ேக	இ ந்தார்கள்.	அவர்கள்,	தம் ைடய
கைலத்	திறத்ைத	உணர்ந் 	பாராட் பவர்கள்	எங்ேக	இ க்கிறார்கள்	என் 	ேத ச்
ெசன் ெகாண்ேட	இ ப்பார்கள்.	யாேர ம்	அவர்க க் 	அகப்பட்டால்
அவரிடத்தில்	தம்	 ைடய	திறைமையக்	காட் ப்	பரி 	ெப வார்கள்.	ெபா வாகக்
கைலத்திறைம	பைடத்தவர்க ைடய	உள்ளம்	ெமன்ைமயான ;	உணர்ச்சி
வசப்ப வ ;	இன்ப	 ன்பங்களின்	சி 	 பாட்ைட ம்	உணர்ந் 	கிளர்ச்சி ம்
தளர்ச்சி ம்	ெப வ ;	ஏைழகைளக்	கண்டால்	இரங் வ .	 லவர்	 தலிேயார்
ஏைழயராக	இ ந்தா ம்	பிற	ஏைழயைரக்	கண்டால்	வா வார்கள்.	தமக் க்
கிைடத்தவற்ைறப்	பகிர்ந் 	ெகா ப்பார்கள்.	அதனல்	அவர்கள்	எத்தைன	பரிைசப்
ெபற் ம்	விைரவில்	ெசல.	வழித் விட் ப்	பைழய	வறிய	நிைலயிேல	இ ப்பார்கள்.

	

				தமக் 	ேவண் ய	ெபா ைள	ஈட் ம்	 யற்சிைய	விடத்	தம் ைடய	கைலயால்
பலைர	இன் றச்	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்பேத	அவர்க ைடய	எண்ணம்.	அதனால்
கைலச் ைவ	ேத ம்	உபகாரிகைள	நா 	எப்ேபா ம்	திரிந் ெகாண்ேட	இ ப்பார்கள்.

	

				இயல்தமிழ்	வல்ல	 லவ ம்,	இைசயில்	வல்ல	பாண ம்,	தடாரிப்	பைற	ெகாட் ம்
ெபா ந ம்,	பாட ம்	ஆட ம்	வல்ல	விறலிய ம்,	 த்தில்	வல்ல	 த்த ம்
இவ்வா 	எங்ேக	விழா	நடக்கிற ,	எங்ேக	கலச் ைவ	 க ம்	வள்ளல்	இ க்கிறார்
என் 	ேத ச்	ெசல்வார்கள்.	 லவர்கள்	இன்ன	சாதி,	இன்ன	சமயம்,	இன்ன	பால்
என்ற	வைரயைறயில்லாமல்	எல்லா	வ ப்ைப ம்	ேசர்ந்தவர்களாக	இ ந்தார்கள்.

ைட	மன்னர்க ம்	 நில	மன்னர்க ம்	தமிழ்ப் லைம ைடயவர்களாக
விளங்கினர்கள்;	ஆனால்	அவர்கள்	பிற ைடய	உபகாரத்ைத	எதிர்பார்த் ச்
ெசல்லேவண் ய	அவசியம்	இல்ைல.	கபிலர்,	நக்கீரர்	 தலிய	அந்தண ம்,
சீத்தைலச்	சாத்தனார்	 தலிய	வணிக ம்,	ேகா ர்	கிழார்	 தலிய	ேவளாள ம்
லவர்களாக	விளங்கினர்.	அ ைவ	வாணிகன்	இளேவட்டனார்,	 லவாணிகன்
சித்தைலச்	சாத்தனார்	 தலியவர்கள்	ெவவ்ேவ 	வியாபாரம்	ெசய்தவர்கள்.

	

				 லவர்கள்	உபகாரிகைள	நா ச்	ெசன்றா ம்	தம் ைடய	மானத் க் க்	 ைல
வ ம்ப 	நடந் 	ெகாள்ள	மாட்டார்கள்.	தரம்	அறிந் 	பாராட் ம்	வள்ளல்களிடம்



அவர்க க் 	ஈ பா 	மி தி.	தரம்	அறிவைத	வரிைச	பறிதல்	என்
ெசால்வார்கள்.

	

				”வரிைசக் 	வ ந் ம்இப்	பரிசில்	வாழ்க்ைக"

	

				என் 	தம் ைடய	நிைலையக்	 வர்	 லவர்.

	

								“ஈதல்	எளிேத	மாவண்	ேதான்றல்

								வரிைச	அறிதேலா	அரிேத”

	

				என்பார்கள்.

	

				பாணர்கள்	ஒ 	தனிச்	சாதியினர்.	அவர்களில்	வாய்ப்	பாட் ப்	பா கிறவர்க ம்
வாத்தியம்	வாசிக்கிறவர்க ம்	உண் .	வாத்தியம்	வாசிக்கிறவர்கைளக்	க விப்
பாணர்கள்	என் 	ெசால்வார்கள்.	இைசப்பாணர்,	யாழ்ப்	பாணர்,	மண்ைடப்	பாணர்
என் 	 வைகயினைர	நச்சினார்க்கினியர்	 வர்.

				இைசக்	க விகள்	பல	தமிழ்	நாட் ல்	இ ந்தன.	அவற்றில்	 தலில்	நிற்ப 	 ழல்,
அ 	சி 	 ழல்,	ெப ங் ழல்	என் 	இ வைகப்ப ம்.	சி 	 ழைல	வங்கியம்
என் ம்	ெப ங் ழைலப்	ெப 	வங்கியம்	என் ம்	 வ 	வழக்கம்.	ெப வங்கியம்
என்ப 	இப்ேபா 	தமிழ்	நாட் க்ேக	உரிய	இைசக்	க வியாக	விளங் ம்
நாத ரத்ைதப்	ேபான்ற 	என் 	ேதான் கிற .

	

				 ழ க் 	அ த்தப 	வ வ 	யாழ்.	 ழல்	 ைளக்	க வி.	யாழ்	நரம் க்	க வி.



யாழ்களி ம்	பல	வைக	உண் .	ெபரிய	யாழ்,	சிறிய	யாழ்	என்ற	பிரி
இ ந்தெதன் 	ெதரிய	வ கிற .	அவற்ைறப்	ேபரியாழ்,	சீறியாழ்	என்பர்.	அவற்ைற
வாசிக்கிறவர்கைள	 ைறேய	ெப ம்	பாணர்	என் ம்	சி பாணர்	என் ம்
வழங் வர்.	பாைற	யன்றி	ேவ 	வைகயான	க விகைள	வாசிக்கிறவர்க ம்
உண் .

	

				பாணர்களின்	மைனவியர்	விறலியர்	என்ற	ெபயர்	ெப வர்;	பா னி	என் ம்
ெசால்வ ண் .	விறல்	என்ப 	பாவம்	அல்ல 	சத் வத்ைதக்	 றிப்ப .	பாவம்
ேதான்ற	ஆ வதில்	வல்லவர்களாைகயால்	விறலியர்	என்ற	ெபயைரப்	ெபற்றர்கள்.
ஆடல்,	பாடல்,	அழ 	என்ற	 ன்றி ம்	சிறந் 	நிற்பவர்கள்	அவர்கள்.

	

				ெபா நர்	என் 	ஒ 	சாதியினர்	உண் .	அவர்கள்	ஒ 	ைகயால்	அ க் ம்
கிைண	அல்ல 	தடாரிப்பைறைய	 ழக் பவர்கள்.	ஏர்க்	களம்	பா நர்,	ேபார்க்களம்
பா நர்,	பரணி	பா நர்	என்ற	பிரி கைள	உைடயவர்கள்	அவர்கள்.	ேகாலம்
ைனந் 	வ பவர்கைள ம்	ெபா நர்	என்பார்கள்.	ஒ வைரப்ேபால	ேவ 	ஒ வர்
ேவடம்	 ைனவைதப்	ெபா தல்	என்ப 	மர .

	

				பல	வ ப்பின ள் ம்	 த் ப்	பயிற்சி ைடய	கைலஞர்கைளக்	 த்தர்
என்பார்கள்.	பல	வைகயான	 த் க்கைளச்	சமயம்	அறிந் 	ஆ வ 	இவர்கள்
வழக்கம்,

				எங்ேக	விழா	நடந்தா ம்	பாண ம்	விறலிய ம்	 த்த ம்	ெசன் 	பா ம்
ஆ ம்	மக்கைள	மகிழ்விப்பார்கள்.	அரச ம்	ெசல்வ ம்	பாணர்க க் ப்
ெபான்னால்	ெசய்த	 ைவப்	பரிசாக	அளிப்பார்கள்.	விறலியர்க க்
அணிகலன்கைள	வழங் வார்கள்.	 லவர்க க் 	நாட்ைட ம்	வீட்ைட ம்	விைள
நிலங்கைள ம்	யாைனகைள ம்	ஆைட	அணிகைள ம்	ெகா ப்பார்கள்.

	

				இவ்வா 	தம் ைடய	கைலயினல்	ெசல்வர்கைள ம்	பிறைர ம்	உவைகயில்
ஆழ்த் ம்	கைலஞர்கைளத்	தமி லகம்	பாராட் ய .	அவர்க ைடய	பாராட் க்



உரியவர்களாவைதச்	ெசல்வர்கள்	வி ம்பினார்கள்.	 லவர்களால்	பாடல்
ெபறாதவர்கள்	வாழ்ந் ம்	பயன்	இல்ைல	என்ற	எண்ணம்	எங் ம்	நிலவிய .

	

				இந்தக்	கைலஞர்கைள	ஆற் ப்ப த் வதாக	அைமந்த	 ல்கேள	ஆற் ப்பைட.
யா க் 	வழிகாட் கிறார்கேளா	அவர்க ைடய	ெபயர்கேளா 	சார்த்தி
ஆற் ப்பைட	 ல்க க் ப்	ெபயைர	அைமப்பார்கள்.	 லவர்	ஆற் ப்	பைட,
பாணாற் ப்பைட,	விறலியாற் ப்பைட,	ெபா நர்	ஆற் ப்பைட,	 த்தர்	ஆற் ப்பைட
என் 	அைவ	ெபயர்	ெப ம்.

	

				பழங்காலத்தில்	ஆற் ப்பைடச்	ெசய் ட்கள்	மி தியாக	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.
சங்க	 ல்கள்	என் 	வழங் ம்	ெதா திகளில்	 தலில்	நிற்ப 	பத் ப்பாட் :	அ
பத் 	ெந ம்	பாடல்கள்	அைமந்த	ெதா தி.	அதில்	சரிபாதியாக	ஐந் 	பாட் க்கள்
ஆற் ப்பைட	 ல்கள்.	 கப்ெப மாைனப்	 கழ்ந் 	நக்கீரர்	பா ய	தி
காற் ப்பைட	பத் ப்	பாட் ல்	 தலில்	உள்ள .	அ 	 லவராற் ப்பைடையச்
சார்ந்தேத.	 கன்	தி வ ள்	ெபறேவண் ம்	என் 	வி ம்பிப்	 க்க	 லவன்,
ஒ வ க் 	வழிகாட் ம்	வாய்பாட் ல்	அைமந்த 	அ .	ேசாழன்	கரிகாற்
ெப வளத்தாைன	 டத்தாமக்	கண்ணியார்	பா ய 	ெபா நராற் ப்பைட.	அ
ெபா நைன	ஆற் ப்ப த்திய .	அ த்த 	சி பாணாற் ப்பைட.	சிறிய	யாைழ
வாசிக் ம்	சி 	பாணைன	ஆற் ப்	ப த் வதாக	அைமந்த ;	நல்லியக்ேகாடன்
என்பவேன	நத்தத்தனார்	என்ற	 லவர்	பா ய .	அதில்,

	

				'இன் ரற்	சீறியாழ்	இட்வயின்	தழிஇ'

	

				என் 	வ கிறதனல்	அந்தப்	பாணன்	சிறிய	யாைழ	வாசிக் ம்	சி பாணன்
என்பைத	அறியலாம்.

	

				பத் ப்பாட் ல்	நாலாவதாக	உள்ள 	ெப ம்பாணாற் ப்பைட,



	

				”இட ைடப்	ேபரியாழ்	 ைற ளிக்	கழிப்பி"

	

				என் 	அதில்	வ கிற .	ேபர்யாைழ	வாசிக் ம்	பாணைன	ேநாக்கிச்	ெசால்லிய
அ .	இந்த	 லால்	ெதாண்ைடமான்	இளந்திைரயைனக்	க ய ர்
உ த்திரங்கண்ணனார்	பா னர்.	பத் ப்பாட் ன்	இ தியில்	இ ப்ப 	மைலப
கடாம்	என்ற	பாட் .	அதற் க்	 த்தராற் ப்	பைட	என்ற	ெபய ம்	உண் .	 த்தைர
ஆற் ப்ப த் ம்	 ைறயில்	அைமந்த 	அ .	நன்னன்	என் ம்	வள்ளைலப்
ெப ங்ெகளசிகnஆர்	என் ம்	 லவர்	 கழ்ந் 	பா ய 	அப்பாட் .

	

				இவற்ைற	யன்றிப்	 றநா ற்றில்	ஆற் ப்பைடயாக	அைமந்த	பாடல்கள்	பல
இ க்கின்றன.

	

				இந்த	ஆற் ப்பைடகளில்	 லவராற் ப்பைட	மட் ம்	இைறவனிடத் 	அறி ைடய
லவைன	ஆற் ப்ப த் வதாகக்	ெகாள்வர்.	தி காற் ப்பைட,	‘ெசவ்ேவல்
ேசஎய்	ேசவ 	பட ம்	ெசம்மல்	உள்ளெமா ’	 றப்பட்ட	 லவ க் ச்	ெசால்வதாக
அைமந்தைதக்	ெகாண் 	இப்ப 	வ த்தனர்	ேபா ம்!

	

				”இ ங்கண்வானத் 	இைமேயா ைழப்

				ெப ம் லவைன	ஆற் ப்ப த்தின் ”

	

				என் 	பிற்காலத்தில்	எ ந்த	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைலக்காரர்	இப்ப ேய
இலக்கணம்	வ த்தார்.	அவர்	இதற் 	உதாரணமாகக்	காட் ம்	ெவண்பா
தி ேவங்கட	 ைடயானிடம்	 லவைன	ஆற் ப்ப த் கிற .



	

								”ெவறிெகாள்	அைறய வி	ேவங்கட்த் ச்	ெசல்லின்

								ெநறிெகாள்	ப வத்ேதரிய்	நீ ம்-ெபாறிகட்

								கி ளி ம்	ஞாலத்	திட்ெரல்லர்ம்	நீங்க

								அ ளி ம்	ஆழி	யவன்.”

	

				[ந மணத்ைத ைடயதாய்,	ஒலிக் ம்	அ வியினால்	விளங் ம்
தி ேவங்கடத் க் 	நீ	ேபானால்,	 ைறயில்	அைமந்த	ேவடத்ைத ைடயவேன,
நீ ம்	இந்திரியங்க க் 	மயக்கத்ைதக்	ெகா க் ம்	உலகத்தில்	உண்டா ம்
யரங்கெளல்லாம்	ஒழி ம்ப ,	சக்கரப்பைடைய ைடய	தி மால்	உனக் 	அ ைள

வழங் வான்.]

	

				வீரத்ைத ம்,	ெகாைடைய ம்,	பிற	பண் கைள ம்	 கழ்ந் 	பா வதற்காக
அைமத் க்ெகாண்ட	ெசய் ள்	வ வங்கள்	பல.	அவற்றில்	பழங்காலத்தில்
ஆற் ப்பைட	என்ற	வ வம்	சிறந்ததாக	இ ந்தெதன் 	இ கா ம்	 றியவற்றால்
ெதரிய	வ கிற .	ஆற் ப்பைட	என்ப 	பாடாண்	திைணயில்	வ ம்	 ைறக ள்
ஒன் .

				-----------

	



				17.	���	�������

	

				வீரர்கள்	இறந்த	பிற ம்	அவர்கைள	வணங்கி	வாழ்த் வதற் 	ஏற்ற
சின்னங்கைள	அைமத் க்	ெகாண்டா தல்	இந்த	நாட் 	மர .	கல்லில்	வீரன்
வ வத்ைத ம்	அவ ைடய	ெபயைர ம்	வீரச்ெசயல்கைள ம்	ெபாறித் 	வழிப ம்
வழக்கம்	ெதால்காப்பியம்	எ ந்த	பழங்காலத் க் 	 ன்பி ந்ேத	நிலவி	வ கிற .
ெதால்காப்பிய ம்,	 றநா 	 தலிய	சங்க	 ல்க ம்	பிற்காலத்தில்	எ ந்த
றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைல	 தலியன ம்	இந்த	வீர	வழிபாட்ைடப்	பற்றிய
ெசய்திகள்	பலவற்ைறச்	ெசால்கின்றன.

	

				வீரர்க க்காக	ந ம்	கல்ைல	வீரக்	கல்	என்பார்கள்.	ஒ 	வீரன்	இறந் ேபாnஆல்
அவைன	அேதா 	மறந் 	ேபாகாமல்,	நல்ல	இடத்திலி ந் 	கல்	எ த் 	வந் 	நட்
வழிப வார்கள்.	இதனால்	’கல்ெல ப் ’	என் 	வழக்கில்	ஒ 	ெதாடர்
வழங் கிற .	வீரர்கள்	பைகவ டன்	ேபாரிட் 	எதிர்த் 	நின் 	உயிர்	நீத்த
இடத்தி ம்	ேவ 	இடத்தி ம்	இந்தக்	கற்கைள	ந வ ண் .	இறந்த	வீரைனத்
ெதய்வமாகப்	ேபாற் வார்கள்.	இப்ப 	அைமந்த	பல	இடங்கைள	பிற்காலத்தில்	வீரன்
தலிய	கிராம	ெதய்வங்களின்	ேகாயில்களாக	மாறிவிட்டன	என் 	ேதான் கிற .

	

				கட ைளக்	கல் வத்தில்	ைவத் 	வழிப ம்	வழக்கம்	மிகப்	பழங்காலம்
தற்ெகாண் 	இந்த	நாட் ல்	இ ந் 	வ கிற 	என்பதற் ம்,	அத்தைகய

உ வங்கைள	எ த் க்	ெகாணர்ந் 	நீரில்	இட் 	ைவத் 	நட் 	வழிப தல்	 தலிய
சடங் க ம்	ெந ங்கால	வரலாற்ேறா 	ெதாடர் ைடயன	என்பதற் ம்
றத்திைணயில்	அைமந் ள்ள	கற்காட்சி	 தலிய	 ைறகைள	சான்ற ம்.

	

				வீரைன	வழிப வதற்காக	அவ ைடய	உ வம்	 தலியவற்ைறப்	ெபாறிப்பதற்
ஏற்ற	கல்ைல	நல்ல	இடத்திலி ந் 	ேதர்ந்ெத ப்பார்கள்.	இைதக்	காட்சி	என் ம்
கற்காண்டல்	என் ம்	இலக்கணப்	 லவர்	 வர்.



	

				ஒ 	மைலயில்	ஒ 	வீர க் 	ஏற்ற	கல்	ஒன்ைறத்	ேதர்ந்ெத த்தார்கள்.	அந்த
மைலக் 	உண்டான	ேபற்ைறப்	பாராட் ச்	ெசால்கிற 	ஒ 	பாட் .	“ெபரிய
பாைனக் ள்	இ ந் 	தவம்	ெசய்பவர்கள்	மண்ேணா 	மண்ணாகப்	ேபாகிறார்கள்.
அப்ப யின்றி	நீ	நின்றப ேய	ெசய்த	தவம்	ெபரி .	இந்த	உலக	 வ ம்
தாங்கமாட்டாத	ெப ம்	 கைழ ைடய	இந்த	வீரனின்	சீர்த்திையப்	ெபாறிக்க
உன்னிடம்	ஒ 	கல்ைலக்	கண்ேடன்’	என்ற	க த்ைத	உைடய 	அ .

	

								“தாழி	கவிப்பத்	தவம்ெசய்வார்	மண்ணாக

								வாழிய	ேநாற்றேன	மால்வைர	-	ஆழி ழ்

								மண்டலம்	ஆற்றா	மறப் கேழான்	சீர்ெபாறிப்பக்

								கண்டெனன்	நின்மாட்ேடார்	கல்,"

	

				[தாழி	-	பாைன.	ேநாற்றைன	-	தவஞ்	ெசய்தாய்.	மால்	வைர-	ெபரிய	மைலேய.
மறப்	 கேழான்	-	வீரத்தால்	உண்டான	 கைழ	உைடயவன்.)

	

				ெதய்வ	ஆேவசம்	ெகாண்டவர்கள்,	“இந்தக்	கல்ைல	எ த் க்	ெகாள்க!”	என்
காட்டப்	 மாரி	ெபாழிந் 	அைதத்	ேதர்ந்ெத ப்ப ம்	ஒ 	வழக்கம்.

	

				இவ்வா 	ேதர்ந்ெத த்த	கல்ைல,	நாட் வதற் ரிய	இடத் க் க்	ெகாண்
வ வார்கள்.	அங்ேக	கால்ேகாள்	விழாச்	ெசய்வார்கள்.	ெகாண் 	வந்த	கல்ைலத்

ய்ைம	ெசய்வதற்காகப்	 னிதமான	நீர்நிைலயில்	ேபாட் 	ைவப்பார்கள்.	இைத
நீர்ப்பைட	என் 	ெசால்வார்கள்.	கங்ைக,	காவிரி	ேபான்ற	ஆ களில்	நீர்ப்பைட
ெசய்வார்கள்.	பிற 	அந்தக்	கல்ைல	உரிய	இடத்தில்	நட் ப்	ெபயர்	 தலியவற்ைறப்
ெபாறிப்பார்கள்.	’சீர்த்த 	சிறப்பிற்	ெப ம்	பைட’	என்ற	 ைற	இந்த	நிகழ்ச்சிையக்



வ .

	

								“மாைல	 யல	மணிஎறிந் 	மட் த் ப்

								பீலி	அணிந் 	ெபயர்ெபாறித் 	-	ேவலம ள்

								ஆண்டக	நின்ற	அமர்ெவய்ேயாற்	காெகன்

								காண்டக	நாட் னர்	கல்.	”

	

				[மாைல	அைசய	மணிைய	அ த் 	ம ைவத்	ெதளித் 	மயிற்பீலிையச்	 ட்
வீரன்	ெபயைர	எ தி,	ேவெல த் ப்	ேபாரிட்ட	சண்ைடயில்	ஆண்ைமத்	தன்ைம
மி ம்ப 	நின்ற,	ேபாைர	வி ம்பிய	அவ க் க்	காட்சி	அைம ம்ப 	கல்ைல
நாட் னர்.]

	

				இவ்வா 	நாட் ய	கல்லிற் ப்	 ைச	ெசய்ய	அதில்	வீரைன	வ வித் ச்	சடங்
ெசய்வார்கள்.	அதற் 	நீராட் ப்	ெப ஞ்	சிறப் கைளச்	ெசய்வார்கள்.	பலவைகயில்
வழிபட் 	வாழ்த் வார்கள்.	இவ்வா 	நாட் ய	வீரக்	கல் க் க்	ேகாயி ம்	மதி ம்
வாயி ம்	ஏைனய	சிறப் க்க ம்	பைடப்பார்கள்.

	

				இப்ப 	அைமந்த	வீரக்கற்கைள	வழிப்ேபாேவார்	 ம்பிட் ச்	ெசல்வார்கள்.
ரவலைர	நா த்	தன்	ஏைழச்	 ற்றத்ேதா 	ேபா ம்	பாணன்	ஒ வைன	ேநாக்கிச்
ெசால்வதாக	ஒ 	பாடல்	அைமந்தி க்கிற .	"உன் ைடய	 ன்பம்	மி ந்த
ற்றத்ேதா 	அந்த	வீர ைடய	 கைழப்	பா ப்	பிற க் 	நிைறயக்	ெகா த்த

அவ ைடய	கல்ைலத்	ெதா 	ெசல்வாயாக,	பாணேன.	அவன்	எட் த்
திைசக் ம்	ெதய்வமாக	அந்தக்	கல்லில்	நிைல	ெபற்றி க்கிறான்'	என்
ெசால்கிற 	பாட் .

	



								”அ ம் கழ்	பா ,	அ த 	ேநானா

								இ ம்ைப ள்	ைவகி	இ ந்த	-	க ம்ெபா

								ைகவண்	 சில்கற்	ைகெதா உச்	ெசல்பாண

								ெதய்வமாய்	நின்றான்	திைசக் .”

	

				[அ ம் கழ்	-	பைகவைரக்	ெகான்ற	 கைழ.	ேநானா	-	ெபா க்க	இயலாத.
இ ம்ைப- ன்பம்.	க ம்ெபா 	-	 ற்றத்ேதா ,	ைகவண்	-	வண்ைமையப்	ெபற்ற
ைகைய	 ைடய.	ைகெதா உ	-	ைகயால்	 ம்பிட் .]

	

				இத்தைகய	ந கற்கைள	யாவ ம்	கண்டேபா 	வணங்கிச்	ெசல்வார்கள்.	ெபரிய
மன்னர்கள்	இறந்த	இடங்களில்	ேகாயில்	ெசய்வார்கள்.	அதற் 	ஒ 	ெபய ம்
வழங் ம்.	 ள ற்றத் த்	 ஞ்சிய	கிள்ளிவளவன்,	சிக்கற்பள்ளித்	 ஞ்சிய
ெசல்வக்	க ங்ேகா	வாழியாதன்,	இலவந்திைகப்	பள்ளித்	 ஞ்சிய	நலங்கிள்ளி
ேசட்ெசன்னி	 தலிய	ெபயர்கைளக்	காண்க.

	

				வீரர்கைள	வழிப வதற் க்	கல்	ந ம்	இந்த	வழக்கத்ைதப்	பத்தினிப்	ெபண் ைர
வழிப வதற் ம்	பழங்காலத்தில்	ேமற்ெகாண்டார்கள்.	பத்தினிைய ம்	ெதய்வமாக
வழிப வ 	பைழய	மர .	இவ்வா 	அைமந்த	கல்ைல	மாசதிக்கல்	என் 	 வ
சிலர்	வழக்கம்.	பத்தினித்	ெதய்வமாகிய	கண்ணகிக் ச்	ேசரன்	ெசங் ட் வன்
வஞ்சிமா	நகரில்	ேகாயில்	எ த்தான்.	இதைன	விரிவாகச்	சிலப்பதிகாரத்தி ள்ள
வஞ்சிக்	காண்டம்	ெசால்கிற .	காட்சிக்	காைத,	கால்ேகாட்	காைத,	நீர்ப்பைடக்
காைத,	ந கற்காைத,	வாழ்த் க்	காைத,	வரந்த 	காைத	என் 	அக்காண்டத்தில்
வ ம்	காைதகளின்	ெபயர்கைள	பத்தினிக்	கல்ைல	நாட் வதற்காகச்	ெசய்த
சடங் கைளக்	 றிக் ம்.

	

				ெசங் ட் வன்	தன்	பட்டத்தரசிேயா 	மைலவளம்	காணச்	ெசல்கிறான்.



அங்ேக ள்ள	ேவட் வர்கள்,	கண்ணகி	தன்	கணவேனா 	வான	விமானம்	ஏறிச்
ெசன்ற	அற் தத்ைதச்	ெசால்கிறார்கள்.	அ 	ேகட்ட	மன்னன்	கண்ணகிக் 	ஒ
ேகாயில்	அைமக்க	ேவண் ம்	என் 	எண் கிறான்.	அ கில்	இ ந்த	 லறி
லவைர	ேநாக் கிறான்.	அவர்கள்,	”அரேச,	ெபாதியில்	மைலயிலி ந் 	கல்
ெகாண் 	வரலாம்;	இமயத்தினின் ம்	ெகாண் 	வந் 	கட ள்	உ ைவச்
சைமக்கலாம்.	நீர்ப்பைட	ெசய்வதற் க்	கங்ைக ம்	காவிரி ம்	த தி ைடயன”
என்கிறார்கள்.

	

				ெசங் ட் வன்	அைதக்	ேகட் ,	'இங்ேக	அ கி ள்ள	ெபாதியிலில்	கல்	எ த்
வந் 	காவிரியில்	இட் 	ைவத்தல்	ெபரிய	காரியம்	அன் .	வீரம்	கிைறந்த	எம்

யில்	பிறந்தவர்க க் ச்	சிறப்பான	ெசய்ைக ம்	அன் .	இமயத் க் ச்
ெசன் 	கல்	ெகாண் 	வந் 	கங்ைகயில்	நீர்ப்பைட	ெசய் ெகாண் 	வ ேவன்’
என் 	ெசால்கிறான்.	அப்ப ேய	வடநா 	ெசன் ,	பணி ம்	மன்னைரத்
ைணக்ெகாண் ,	பணியா	மன்னைர	ெவன் 	இமயத்தினின் ம்	கல்

ெகாணர்ந் 	கங்ைகயில்	சில	காலம்	நீர்ப்	பைட	ெசய் ,	பிற 	வஞ்சிமாநக க் க்
ெகாணர்ந் 	விக்கிரகமாகச்	ெசய் 	ேகாயிலில்	நி கிறான்.	பத்தினித்
ெதய்வமாகிய	கண்ணகி ம்	வீர ைடயவேள,	வீரபத்தினி	என்ற	 கைழப்
ெபற்றவள்.

	

				வீரத்ைத ம்	காதைல ம்	வாழ்க்ைகயின்	இ 	 ச் களாகக்	ெகாண்
ேபாற்றினவர்கள்	தமிழர்கள்.	தனி	மனித ைடய	வாழ் 	இன்ப ைடயதாக
நில வதற் க்	காதல்	 ைண	ெசய் ம்.	இல்லறம்	நிகழ ம்	மைனவி ம்	மக்க ம்
இன் ற் 	வாழ ம்	இந்தக்	காதல்	அ ப்பைடயாக	நிற் ம்.	இ 	பற்றிய
ப திகைளெயல்லாம்	அகப்	ெபா ளாக	ைவத் 	விரித் 	இலக்கண
இலக்கியங்கள்	 கின்றன.

	

				ச தாய	வாழ்க்ைகயில்	அரச ம்	 மக்க ம்	மனெமான்றி	வாழேவண் ம்.
பிறரால்	வ ம்	ஏதங்கைள	மாற்றி	நாட்ைடப்	பா காப்ப 	அரசன்	கடைம.	அவ க்
இன்றியைமயாத	அங்கங்க ள்	 க்கியமான 	பைட,	தி வள் வர்
அரச க் ரிய	உ ப் க்கள்	ஆ 	என் 	 வார்.

	



								”பைட 	 ழ்	அைமச் 	நட்பரண்	ஆ ம்

								உைடயானாம்	ேவந்தர்க்	ெகாளி”

	

				என்பதில்	எல்லாவற்றிற் ம்	 தலில்	பைடைய	ைவத்தி க்கிறார்,	 ையப்
பா காக்க	இன்றியைமயாத 	பைட.	பைட	அளவி ம்	வைகயி ம்	ெபரியதாக
இ ந்தால்	ேபாதா .	பைடைய	ஆ ம்	மக்கள்	வீரம்	உைடயவர்களாக
இ க்கேவண் ம்.	வீரர்கள்	நாட் ன்	பா காப் க் 	உயிர்நா 	ேபான்றவர்கள்.	காதல்
இல்லத்தில்	இன்பத்ைத	வளர்ப்ப .	வீரம்	காட் ல்	 ன்பத்ைதத்	 ைடப்ப .	காதல்
பயிரானால்	வீரம்	ேவலியாக	உத வ .	காதற்பயிர்	வளரேவண் மானால்	அ
சிைதயாமல்	பா காக்க	வீரேவலி	ேகாலேவண் ம்.

	

				காத லகத்தில்	தைலைம	தாங் பவள்	ெபண்.	ெபண் க் ரிய	மாதர்	என்ற
ெசால் க் க்	காதல்	என்ற	ெபா ைள	வ க்கிற 	ெதால்காப்பியம்.	ெபண்ணின்
இயல்பாகிய	ெபட் 	என்ப 	வி ப்பத்ைதக்	 றிப்ப ,	அக	உலகம்	இ .

	

				 ற	உலகமாகிய	ச தாயத்தில்	தைலைம	தாங் கிறவன்	ஆண்மகன்.	ஆண்ைம
என்ப 	வீரத்ைதக்	 றிக் ம்	ெசால்.	காதைல	வளர்த் 	அைமதிைய ம்
இன்பத்ைத ம்	ஓங்கச்	ெசய்கிறவள்	ெபண்ணானால்,	பைகைய	அ த் 	வீரத்ைத
வளர்த் த்	 ன்பத்ைதப்	ேபாக் கிறவன்	ஆண்.	காதலின்	உ வம்	ெபண்;	வீரத்தின்
வ வம்	ஆண்,	காதலால்	இல்லம்	உய ம்;	வீரத்தால்	நா 	உய ம்.	ஒன் க் 	ஒன்
ஆதரவாக	நிற்ப .

	

				காதற்	சிறப்பால்	இல்லத்தரசியாக	விளங் பவள்	ெபண்;	அதனால்	அவைள
மைனவி	என் ம்	இல்லாள்	என் ம்	வழங் வர்.	இல்லத்தில்	அரசி	உண்ேடயன்றி
அரசன்	இல்ைல.	மைனவன்,	இல்லான்	என் 	ஆண்மகைனச்	ெசால் ம்	வழக்
இங்ேக	இல்ைல.	வீரச்சிறப்பால்	ச தாயத் க் த்	தைலைம	தாங்கிக்	கணத் க்
நாயகனாக	இ ப்பவன்	கணவன்.	 ட்டத் க் த்	தைலவன்	என்ப 	கணவன்
என்பதற் ரிய	ெபா ள்.	 ட்டத் க் த்	தைலைம	தாங்க	வீரம்	ேவண் ம்.	அவேன



கணவன்.	மைனவிையக்	கணவி	என் ம்	வழக் 	இல்ைல.

	

				வீரத்ைதப்	ேபணிப்	பைகைய	அழித் 	ெவற்றி	ெகாண் 	வாழ்ந்த	மன்னர்களின்
வரலா கைள	உலகத் 	நா கள்	எல்லாவற்றி ம்	ேகட்கலாம்.	தமிழ்	நாட் ல்
வீரத்ைத	வைரயைற	ெசய் 	வீரச்ெசயல்கைள	ஒ ங் 	ப த்தி	இலக்கிய
இலக்கணங்களி ம்	அந்த	வைரயைறைய	வற் த்தி	ைவத்தார்கள்	தமிழ்	மக்கள்.
இந்த	வீர	உலகத்ைதத்	ெதால்காப்பியம்	 தலிய	இலக்கணங்களில்	உள்ள
றப்ெபா ைளப்	பற்றிய	ப திகளி ம்,	அப்ெபா ைளத்	தனிேய	ெசால் ம்
இலக்கண	 ல்களி ம்,	 றநா ,	பதிற் ப்பத் 	 தலிய	இலக்கியங்களி ம்
காண்கிேறாம்,	கம்பராமாயணம்,	வில்லிபாரதம்,	கலிங்கத் ப்	பரணி	 தலிய
இலக்கியங்களி ம்	வீர	நிகழ்ச்சிகைளக்	கண் 	களிக்கிேறாம்.
தமிழிலக்கணத்திேல	வ ம்	சில	கவிசமயமாகிய	 லவர்	மர கைள	அந்த
இலக்கியங்களினிைடேய	 லவர்கள்	அைமத்தி ப்பைத ம்	காண கிற .

	

				காதலிேல	கனி ம்	அன் ம்	காட் ய	தமிழ்	மக்கள்	வீரத்திேல	மற ம்	மி க் ம்
காட் னார்கள்	என்பைத	இந்த	இலக்கண	இலக்கிய	ஏ கள்
நிைன த் கின்றன.

				--------

	



				18.	��������

	

				தமிழில்	இலக்கணம்	வரவர	விரிந் ெகாண்ேட	வ கிற .	அ 	 தலில்	எ த் ,
ெசால்,	ெபா ள்	என் 	 ன் 	பிரிவாக	இ ந்தெதன்பைதத்
ெதால்காப்பியத்திலி ந் 	ெதரிந் ெகாள்ளலாம்.	 ன்றவ 	பிரிவாகிய
ெபா ளதிகாரத்தில்	அகப்ெபா ள்,	 றப்	ெபா ள்,	ெசய் ள்	இலக்கணம்,
உவைமயின்	இலக்கணம்	என் ம்	ப திகள்	உள்ளன.	நாளைடவில்	யாப்
இலக்கணம்	தனியாக	விரிந்த ;	பிற 	அணி ம்	தனிேய	விரித் ச்	ெசால் ம்
நிைலையப்	ெபற்ற .	இன் 	 ன் 	ஐந்தாக	விரிந் 	தமிழ்	ஐந்
இலக்கணங்கைள	உைடய 	என்ற	நிைலயில்	உள்ள ,	‘அ ம்ெபா ள்	ஐந்ைத ம்"
என் 	நன் ற்	சிறப் ப்	பாயிரம்	இந்த	ஐந் 	பிரி கைள ம்	 றிக்கிற .	அதற்
ேம ம்	விரிந் 	பாட் யல்	என்ற	பிரி 	ஒன் 	பிற்காலத்தில்	ேதான்றியி க்கிற .

	

				தமிழ்	இலக்கணத்தில்	சிறந்த 	ெபா ளிலக்கணம்	என் 	ெசால்வார்கள்.
அந்தப்	ெபா ம்	அகம்,	 றம்	என் 	இ 	ேவ 	பிரிவாகப்	பிரி ம்.	 றப்ெபா ளின்
இலக்கணத்ைதத்	ெதால்காப்பியத்தில்	உள்ள	 றத்திைண	இயல்	ெசால்கிற .
அதில்	வ ம்	 த்திரங்களில்	பல	இடங்களில்,	“என்ப"	என் ம்,	“என்	மனர்	 லவர்*
என் ம்,	'ைவத்தனர்	வழிேய’	என் ம்,	"உளெவன	ெமாழிப'	என் ம்	வ ம்
ெசாற்கைள ம்	ெதாடர்கைள ம்	பார்த்தால்	ெதால்காப்பியர்	 ம்	இலக்கணம்
அவரால்	 தியதாகப்	பைடக்கப்பட்டதன் 	என்ப ம்	ெதான் 	ெதாட்
வ வெதன்ப ம்	 லனா ம்.	இந்தப்	 றப்	ெபா ைளப்	 றம்,	அகப் றம்,	 றப் றம்
என் 	 ன்றாகப்	ப த் ச்	ெசால்வ 	ஒ 	 ைற.	அகப்	ெபா ளில்	அைமந்த
ேபாலப்	 றப்ெபா க் ம்	திைணக ம்	 ைறக ம்	உண் .

	

				இப்ேபா 	 றப்ெபா ள்	இலக்கணத்ைதக்	 வனவாக	நமக் க்
கிைடப்பவற் ள்	ெதால்காப்பியப்	 றத்திைண	இய ம்,	வீரேசாழியத்தி ள்ள
ெபா ளதிகாரத்தில்	 றப்	ெபா ைளப்பற்றிக்	 ம்	 த்திரங்க ம்,	 றப்ெபா ள்
ெவண்பாமாைல ம்	பைழயைவ.	பின்னால்	ேதான்றிய	இலக்கண	விளக்கம்,
ெதான் ல்	என்பனவற்றி ம்	 றப்ெபா ள்	இலக்கணத்ைதக்	 ம்	ப திகள்
உள்ளன.	அகப்	ெபா ள்,	யாப் ,	அணி	ஆகியைவ	வரவரப்	பல	தனியிலக்



கணங்களாக	விரிந்த 	ேபாலப்	 றப்ெபா ள்	இலக்கணம்	மி தியாக
விரியவில்ைல.	அவ்விலக்கணத்ைத	ஆழ்ந் 	பயில்வார்	இன்ைம ம்	 றத் ைறைய
அைமத் ப்	பா ம்	இலக்கியங்கள்	 ைறந் 	ேபானைம ேம	இதற் க்	காரணம்
என் 	ேதான் கிற .

	

				யாப் ,	அணி	ஆகிய	இலக்கணங்களில்	ெவவ்ேவ 	ெநறிகள்	உண் .	யாப்பில்
ெதால்காப்பியர்	வ க் ம்	 ைற	ேவ ;	யாப்ப ங்கலம்	வ க் ம்	 ைற	ேவ .
அப்ப ேய	அணியில்	தண் யலங்காரம்	காட் ம்	வைக	ேவ ;	மாறனலங்காரம்
வ க் ம்	வைக	ேவ .	இப்ப ேய	 றப்ெபா ளி ம்	இ 	ேவ 	ெநறி ைறகள்
இ ந்தன	என் 	ெதரியவ கிற .	ெதால்காப்பிய	ெநறி	ஒன் ;	 றப்	ெபா ள்
ெவண்பாமாைல	காட் ம்	ெநறி	ஒன் .	ெதால்	காப்பியம்	 றப்ெபா க் 	ஏ
திைணகள்	வ க்கிற .	 றப்ெபா ள்	ெவண்பாமாைலேயா	பன்னிரண்
ப திகளாக	வ த் ச்	ெசால்கிற .	ெதால்காப்பியப்	ெபா ளதிகார	உைரயில்
ஓரிடத்தில்	[1]	நச்சினார்க்கினியர்	பின்	வ மா 	எ கிறார்:	“ ற்படக்
கிளந்தெவன	எ த்த	ேலாைசயாற்	 றேவ,	பிற்படக்	கிளந்த	எ திைண
உளவாயின.	அைவ	ெவட்சி,	வஞ்சி,	உழிைஞ,	 ம்ைப,	வாைக,	காஞ்சி,
பாடாண்திைண	என	வ ம்.	ஒழிந்ேதார்	பன்னிரண் 	என்றாராதலின்	 றத்திைண
ஏ 	என்ற 	என்ைனெயனின்,	அகங்ைக	இரண் ைடயார்க் ப்	 றங்ைக
நான்காகா 	இரண்டாயவா ேபால,	அகத்திைண	ஏழற் ம்	 றத்திைண	ஏ
என்றேல	ெபா த்த ைடத்	தாயிற் .	இதிலி ந் 	 றத்திைணப்	ப திகள்
பன்னிரண் 	என்ற	வழக் ம்	ஒ 	சாராரால்	ேமற்ெகாள்ளப்	ெபற்றெதன்ப
ெதளிவா ம்.

				------

				[1].	ெதால்காப்பியம்,	அகத்திைணயியல்,	 .	1,	உைர.

	

				பன்னிரண் 	என் 	 ம்	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைலக் 	 ல ல்	பன்னி
படலம்	என் 	ெதரிய	வ கின்ற .	 றப்ெபா ள்	ெவண்பாமாைலயின்	சிறப் ப்
பாயிரத்தில்,

	



								”மன்னிய	சிறப்பின்	வாேனார்	ேவண்டத்

								ெதன்மைல	இ ந்த	சீர்சால்	 னிவரன்

								தன்பால்	தண்டமிழ்	தாவின்	 ணர்ந்த

								 ன்ன ங்	கீர்த்தித்	ெதால்காப்பியன் தல்

								பன்னி 	 லவ ம்	பாங் றப்	பகர்ந்த

								பன்னி 	படல ம்	பழிப்பின்	 ணர்ந்ேதான்"

	

				என் 	வ வதனால்	அச்	ெசய்தி	ெதரிவேதா ,	பன்னி 	படலம்	ெதால்காப்பியர்
தலிய	பன்னி 	 லவர்கள்	இயற்றிய	இலக்கண	 ல்	என்ப ம்	ெதரியக்

கிடக்கிற .	பன்னி 	படலத்தில்	 தற்	ப தியாகிய	ெவட்சிப்	படலத்ைதத்
ெதால்காப்பிய ம்	மற்றப்	பதிென 	ப திகைள	ேவ 	பதிென வ ம்	பா னர்
என் 	ெகாள்ளேவண் ம்.	ஆனால்	இளம் ரணர்	ெதால்காப்பிய	உைரயில்,	'பன்னி
படலத் ள்	ெவட்சிப்	படலம்	ெதால்காப்பியர்	 றினா	ெரன்றல்	ெபா ந்தா ’	[1]
என் 	எ கிறார்,	பன்னி

				படலம்	இப்ேபா 	கிைடக்கவில்ைல.	ஆயி ம்	அதி ள்ள	 த்திரங்கள்
சிலவற்ைறப்	பைழய	உைரயாசிரியர்கள்	எ த் க்	காட் கிறார்கள்.

				-------

				[1].	ெதால்,	 றத்திைண	இயல்,	35,	உைர.

	

				 றப்ெபா க் 	இலக்கியமாக	உள்ளவற்றில்	சிற்ந்தைவ	எட் த்ெதாைக
ல்கைளச்	சார்ந்த	பதிற் ப்	பத் ம்	 றநா ம்	ஆ ம்.	 றநா ற் க் த்

திைண ம்	 ைற ம்	வ த்தவர்கள்	பன்னி 	படல	 ைறையத்	த விேய
வ த்தி க்கிறார்கள்.	'தத்தம்	 ல்	வழி	களால்	 றநா ற்றிற் த்	 ைற
றினேர ம்,	அகத்திய ம்	ெதால்காப்பிய ேம	ெதாைகக க் 	 லாகலின்

அவர்	 த்திரப்	ெபா ளாகத்	 ைற	 ற	ேவண் ெமன் 	உணர்க"	என்



நச்சினார்க்கினியர்	எ வ 	காண்க.

	

				பத் ப்பாட் ல்	வ ம்	தி காற் ப்பைட,	ெபா 	நாராற் ப்பைட,
சி பாணாற் ப்பைட,	ெப ம்பாணாற் ப்	பைட,	ம ைரக்காஞ்சி,	ெந நல்வாைட,
மைலப கடாம்	என் ம்	ஏ ம்	 றத் ைறகளில்	அைமந்த	பாடல்கைள	பரிபாடலில்
வ ம்	சில	பாடல்க ம்	நற்றிைண,	 ந்ெதாைக,	ஐங் ,	கலித்ெதாைக,
அகநா 	என்பவற்றி ள்ள	கட ள்	வாழ்த் ப்	பாடல்க ம்	பாடாண் ைணையச்
ேசர்ந்தைவ.

				 றப்ெபா ள்	ெவண்பாமாைல	ஆசிரியர்	இலக்கணத்ைதச்	 த்திரமாக ம்
அதற் ரிய	இலக்கியத்ைத	ெவண்பாக்களாக ம்	தாேம	இயற்றினர்.
இலக்கணத்ைத	விட	இலக்கியேம	சிறப் ைடயெதன்பைத	அதற் 	அைமந்த
ெபயேர	காட் ம்.	ெவண்பாமாைல	என் ம்	அந்	 ைல	வழங் வர்.	அதைன
இயற்றியவர்	ஐயனரிதனார்.

	

				ெதால்காப்பியத் க் 	உைர	எ திய	ஆசிரியர்கள்	 றப்ெபா ளிலக்கியத் க்
உதாரணமாகப்	பல	 ற்	ெசய் ட்கைளக்	காட் கின்றனர்.	இராமாயணம்,	பாரதம்,
தக ர்	யாத்திைர,	 றநா ,	பதிற் ப்பத் ,	ெப ம்ெபா ள்	விளக்கம்,
ெவண்பாமாைல	 தலிய	 ற்ெசய் ட்கைள	அவர்	உைரகளில்	காணலாம்.	இவற்றில்
ெப ம்ெபா ள்	விளக்கெமன்ப .	 றப்ெபா ள்	ெவண்பாமாைலையப்	ேபாலப்
றப்ெபா ள்	 ைறக க்ெகல்லாம்	இலக்கியமான	ெசய் ட்கைள	உைடயெதன்
ேதாற் கின்ற .	அந்த	 ல்	இப்ேபா 	கிைடக்கவில்ைல.	அவர்கள்	காட் ம்
இராமாயண	பாரதங்க ம்	மைறந்ெதாழிந்தன.	தக ர்	யாத்திைர ம்	இல்ைல.
ன்ேன	ெசான்ன ேபால	 றப்ெபா ள்	 ைறகளின்	இலக்கணத்ைத	ஆராய்வார்

வரவரக்	 ைறந் 	ேபாகேவ	அத்	 ைறகைள	எண்ணிப்	பிற்காலத்தில்	இலக்கியம்
பைடப்பவர்க ம்	 ைறந் 	ேபாயினர்.

	

				 றப்ெபா ள்	இலக்கண	இலக்கியங்கைள	ஆராய்ந்தால்	வீரத்ைதத்	தமிழ்ப்
லவர்க ம்	மன்னர்க ம்	எவ்வா 	பாராட் ப்	ேபாற்றி	வந்தார்கள்	என்ப
ெதளிவா ம்.	 றநா ம்	பதிற் ப்பத் ம்	அந்த	வீரச்	ெசயல்கைளக்	காட் ம்
வரலாற் ப்	ெபட்டகங்களாக	நில 	கின்றன.	அறம்,	ெபா ள்,	இன்பம்,	வீ 	என்ற
நான் 	உ திப்	ெபா ள்	ஒளி ம்	இன்பத்ைதக்	 வ 	அகெமன் ம்,	ஏேனய



ன்ைற ம்	 வ 	 றெமன் ம்	ெசால்வர்.	ஆயி ம்	 றப்ெபா ளில்	உள்ள
திைணகைள ம்	 ைறகைள ம்	பார்த்தால்	ெப ம்பா ம்	வீரச்	ெசயல்களின்

பா கைள	ஆராய்வேத	 றெமன்பைத	உணரலாம்.

	

				வீரச்	ெசயல்கள்	பல	நிகழ்ந்த	தமிழகத்தில்	அவற்ைறப்	 லவர்கள்	சிறப்பித் ப்
பா னார்கள்.	அவ்வா 	எ ந்த	இலக்கியத் க் ப்	 லவர்கள்	இலக்கணம்
அைமத்தார்கள்.	இந்த	இலக்கணம்	மிகமிகப்	பழங்கால	 தேல	வழங்கி
வ வதனால்	அதற் ரிய	இலக்கியம்	அதனி ம்	பைழயெதன்ப ம்,
அவ்விலக்கியத்தினால்	உணர்த்தப்ப ம்	வீரப்	பண் ம்	வீர	நிகழ்ச்சிக ம்	ெதான்
ெதாட்ேட	இந்நாட் 	மக்களிடம்	அைமந் 	கிடந்தன	என்ப ம்	நன்றாக
ெவளியா ம்.

	

				இத்தைகய	வீரம்	அன் மட் ம்	ேவண் யி ந்த 	என்பதற் 	இல்ைல;	இன் ம்
ேவண் ம்;	என் ம்	ேவண் ம்.

				------------
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